(Lars”Frø” med monster-brasen på 6,2 kg )

farum_lystfiskerforening@post.tele.dk

Forvent lidt mere

FLF forever

www.farumlf.dk

Formand
Ole Gammelmark

Kasserer
Tom Sørensen

Næstformand
Christian Jørgensen

Topperne 14, st. 0001
2620 Albertslund

Rødegård 11, 4. tv.
2300 København S

Solhøjpark 10
3520 Farum

: 4364 0273
@:
Giro :

: 3259 8553 / 2891 0863
: 4495 1062 / 4074 0418
joergensens@joergensens.dk
@: tom_s@get2net.dk

1551 - 7 29 68 94 Bank : 4133 – 317 002 2602

Sekretær/indmeldelse
Morten Søndergaard

Juniorleder
Theis Kragh

(Danske Bank)

Nøgler/motorer
Charles Iversen

Nordtoftevej 27
3520 Farum

Stenlillevej 78
Rytterhaven 1
3660 Stenløse
3520 Farum
: 3585 8494 / 2092 8494
: 4495 2890
: 4499 1607
morten@soendergaard.mail.dk @: t-kragh@get2net
@: chuck@compaqnet.dk
Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsessuppleanter

Lars Nielsen

Adam Skov Nielsen

: 4495 0518

: 4468 0090

Bestyrelsessuppleanter
Niels Godsk Jørgensen
: 4926 6181

inger_lars_nielsen@post.tele.dk

adam.skov.nielsen@siemens.com ngj@c.dk

Henrik Jart

Thomas Petersen

Niels Olsen

: 4448 5205
@: jart@post.tele.dk

thomas.petersen@fairpoint.dk dsl116614@vip.cybercity.dk

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

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

: 4466 3059

: 4499 8580

Pokaler: Morten
Rekorder: Morten
Info-mail: Morten
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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Regeringens forslag om fjernelse af
portostøtten er nu desværre blevet en
! 'realitet i finansloven for 2004.
Det får stor indflydelse på klubbens
'.
.
økonomi,
idet prisen for at udsende
'/
0
vores
klubblad
stiger voldsomt.
,'
Og
det
samme
gør sig vel at mærke
$!'"
1
gældende
for
såvel
Fiskeringen som
$ '
SU´s
medlemsblade
–
således rammer
$ '
2
fjernelsen af portostøtten Farum Lystfi$,'3
!
skerforening 3-dobbelt!!!
$ '3
)
"# $ "
De nye takster er endnu ikke modtaget
' 4
5
6
7
fra Post Danmark, men ifølge pressen
'8
% &''%
vil portoen stige med det 4- eller 5('9 )
#
( )* )) '%
dobbelte!!!
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:
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Da bestyrelsen således ikke kender den
+ '%
$!!
præcise udgift til forsendelserne, har vi
ikke taget endelig stilling til, hvordan vi
skal finansiere merudgiften.
Udover det indlysende – en forhøjelse
Ansvarshavende redaktør
af kontingentet - kunne man forestille
Morten Søndergaard
sig flere annoncører i klubbladet (hvis
Nordtoftevej 27
nogle sådanne ellers kan skaffes), en
3520 Farum
reduktion i antallet af udgivelser (meget
: 4499 1607
ulykkeligt og vel nærmest utænkeligt),
@: morten@soendergaard.mail.dk eller stoppe udsendelse af bladet til
såkaldte interessenter (ca. 25 stk. p.t. så
Kulmulen udkommer 4 gange årminimalt, hvad der dér kan spares).
ligt i månederne februar, maj, sep- Hvis sidstnævnte føres ud i livet, skal
tember og december.
jeg hermed beklage, hvis dette nummer
bliver det sidste I modtager (interessenDeadlines
terne altså!).
Nr. 1 / 2004 - 15. januar 2004
Gode ideer modtages! Måske alternative
Nr. 2 / 2004 - 15. april 2004
distributører? Andet?
Nr. 3 / 2004 - 15. august 2004
! '
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Oplag: 500 stk.
Layout: Morten Søndergaard.
Papir: 80 g / omslag 160 g.
Tryk: Digital Service, Hørsholm.
Distribution: Post Danmark.
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(forsidefoto - Lars ”Frø”)
3

Information
=
5
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.

DDDDDDD %

)
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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, så mail til:
@

Og a pro pos info-mailen, så er følgende medlemmers mail-adresser returneret
til foreningen som uvirksomme: Ian Valsted, Ivan Stormly, Kristian Jensen, Leif
Jepsen, Morten Hermansen, Poul Erik Høiby og Thomas Lütken. Og hvem er:
26390719@note.sonofon.dk??? Mail din nye mail-adresse til foreningen.
$+):
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Medlem nr. 005: Dan Ejrup Pedersen – indmeldt 01-02-78
Medlem nr. 006: Henrik Hansen – indmeldt 19-09-78
Medlem nr. 007: Torkil Sørensen – indmeldt 25-10-78
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år:
år:
år:
år:
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Jens Spang (foreningens alderspræsident)
Kell Frederiksen og Eigil Sigbrand.
Gregers Gamborg, Preben B. Andersen, Leif Jepsen og Jens Thiberg.
Henrik Jart, John Nielsen, Dan Lykke Pedersen, Antoine Hadjistratis,
Jean-Paul Imbert, Leo Woer, Thorleif Hansen, Bertel Bertelsen,
Ove Kjeldahl og Carsten Reenberg.
) 2

Efter at have benyttet samme nøglesystem i omkring 30 år har Fiskeringen besluttet, at det er på tide at få foretaget en ombytning af nøglerne og låsene.
Alle hængelåse på Fiskeringens faciliteter vil være ombyttet pr. 1. marts 2004
og herefter vil den ”gamle” Fiskeringsnøgle ikke længere kunne anvendes. Læs
meget mere om ombytningen i det kommende nummer af ”Fiskeringen”.
I Farum er det foreningens ”nøgle-mand” – Charles Iversen – der styrer slagets gang og administrerer ombytningen.
4
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Så er tiden atter kommet, hvor der skal betales
kontingent – denne gang for år 2004!
Girokortet til indbetaling af kontingent for 2004
er via postvæsenet udsendt i starten af december
måned til alle medlemmer.
Mangler du af en eller anden grund dit girokort,
skal du straks kontakte foreningens sekretær,
Morten Søndergaard, på tlf. 44 99 16 07 el. via
foreningens mail.
Ønsker du helt eller delvist at spare Post
Danmarks blodige gebyrer, er der indtil flere
alternative måder at betale dit kontingent på. Du
kan således vælge mellem at:
1.

Anvende Net-bank eller lignende og overføre kontingentet direkte til Farum
Lystfiskerforenings girokonto: 7 29 68 94 el. bankkonto: 4133 – 3170 0226
02 (Danske Bank, Farum Afd.) HUSK NAVN + MEDLEMSNUMMER.

2.

Betale kontingentet i frimærker, og sende disse i et lukket brev til foreningens kasserer (stk.størrelse: 4,5 kr. / 5,5 kr. / 6,5 kr. / 12,5 kr. - ikke større!)

3.

Betale med check udstedt til Farum Lystfiskerforening, som ligeledes sendes pr. brev til foreningens kasserer (på eget ansvar!).

4.

Endelig kan kontanter afleveres personligt til foreningens kasserer eller
sekretær, såfremt du møder en af disse i klubhuset i løbet af december måned. Lige beløb tak!
NB! For betalingsmåde 2, 3 og 4 skal det udfyldte girokort vedlægges/vises.

Vigtigt for alle betalingsmåder er, at du husker at anføre navn og medlemsnummer sammen med betalingen. Efterkommes dette, vil det lette foreningens
administration umådelig meget og sikre en korrekt registrering af indbetalingen.
Du er derudover mere end velkommen til at give et frivilligt bidrag til Farum
Lystfiskerforening. Du lægger blot dit bidrag oven i kontingentbeløbet - hvem
bliver den første!? Indbetalingsfrist 31. december 2003.
$!!

2

Senior: 545,- / Junior: 305,- / Familie: 775,- / Pensionist: 440,- / Passiv: 150,Er du/I i tvivl om fortsat medlemskab så kan du/I overveje at ændre medlemsstatus fra familie til senior (hvis det er pengene der er afgørende) el. ultimativt
fortsætte som passivt medlem - så bevarer du/I nemlig kontakten til foreningen,
indtil du/I igen synes, der er tid og lyst til at tage ud at fiske.
!
Kulmulen - 4/2003
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Filosofien bag ”opfindelsen” er, at et firma, en arbejdsplads el. lign. skal kunne
tegne et medlemskab til én bestemt, navngiven ansat – f.eks. som en gave el.
anden form for ”belønning” eller påskønnelse.
Det vil i de fleste tilfælde ikke være nogen udgift for
firmaet, idet medlemskabet kan trækkes fra – eller henføres
under budgettet som reklame, PR eller noget lign. Medlemskabet oprettes som et seniormedlemskab.
Det er bare om at komme i gang. De første medlemskaber er allerede tegnet.
2
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Som det formodentlig er bekendt, blev Frank Jørgensen (Super Spar Købmanden på Farum Hovedgade) i november udnævnt til årets torsk 2003 af Farum Erhvervsforening.
Udover æren (som faktisk er en stor ære) modtog han fra Farum Erhvervsforening også en dejlig fiskestang. Men nok så vigtigt - han modtog også 1 års
medlemskab af Farum Lystfiskerforening.
Farum Erhvervsforening havde nemlig tegnet en sponsorkontrakt med Farum
Lystfiskerforening.
For sponsoratet har erhvervsforeningen modtaget muligheden for:
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JAMEN - hvad skal man dog bruge et sådant medlemskab til? JOH - der er mange muligheder.
Man kunne måske selv få glæde af medlemskabet. Det kan anvendes som julegave, fødselsdagsgave, som påskønnelse af en
medarbejder, der har gjort et godt stykke arbejde i
firmaet o.s.v.
Er der således blandt medlemmerne selvstændige
eller andre, der med sikkerhed ved, at firmaet er med på
ideen om at tegne et medlemskab, så lad os det endelig
høre.
Såfremt I måtte være interesseret i at tegne éen eller
flere sponsorkontrakter, eller I bare vil høre lidt mere
uddybende om sagen, står jeg meget gerne til rådighed
på tlf.: 44 95 28 90 eller mail: chuck@compaqnet.dk”
Med venlig hilsen - Charles Iversen
6
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

/
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Havture
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Du vil jo godt!

;

Hav-konkurrence

Ole Gammelmark

Niels Godsk Jørgensen

: 4364 0273
@:

: 4926 6181
@: ngj@c.dk

Havture på Øresund
Lørdag den 24. januar 2004 kl. 1200-1700
Helsingør – Bonito - 12 pladser.
Tilmelding : Ole Gammelmark - 43 64 02 73.

Fredag den 6. februar 2004 kl. 0700-1500
Helsingør – Niels´ båd – 15 pladser. Heldagstur.
Tilmelding : Niels Godsk – 49 26 61 81.

Torsdag den 19. februar 2004 kl. 0700-1500
Helsingør – Bonito – 12 pladser. Heldagstur.
Tilmelding : Ole Gammelmark - 43 64 02 73.

Lørdag den 13. marts 2004 kl. 0600-1200
Helsingør – Bonito – 12 pladser.
Tilmelding : Ole Gammelmark - 43 64 02 73.

Familie-junior-hornfiske-havtur - søndag den 9. maj 2004
Helsingør - Arresø – 32 pladser. Alle er velkomne.
Tilmelding : Lars ”Frø” – 44 95 05 18.

Søndag den 14. november 2004 kl. 0700-1200
Fladfiske-dyst mod Østerbro Lystfiskerforening
Grejet, der skal anvendes til det krævende vinterfiskeri, bør
bestå af: 7-8 fods havstænger på 20-30 lbs, multihjul som
f.eks. Ambassadeur 7000, Shimano TLD 15-20 eller Penn
320, der kan rumme en masse line i tykkelsen 0,50-0,60 mm.
eller fletline omkring 0,35-0,40 mm. (husk en pind til at
vikle om linen, hvis du skulle få bundhug) og ikke mindst
rørpirke på 4-500 gram og kroge i passende størrelse. Farven på pirkene er mindre vigtig – de fleste er enten forsølvede, gule, røde eller hvide.
8
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

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

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.

Fjorden
Søndag den 8. februar 2004
Hvis ikke der er låg på vandet, vil vi på denne dag, afsøge nogle af Isefjordens
kyster, for at se om vi kan overliste en sølvblank overspringer.

Sveriges syd-/østkyst
Lørdag den 20. marts 2004
De fisk vi ikke fangede på januarturen, er nu blevet
endnu større, og dem vi måtte genudsætte, fordi de
var farvede, er blevet dejlig tykke og sølvblanke, så det er dem, vi fisker efter.

Vestsjælland
Søndag den 18. april 2004
Vi kører til Vestsjælland, for at fiske efter grådige, trækkende ”fedtfinner”, der på dette tidspunkt af året burde have
forladt åer og fjorde, for at strejfe rundt langs kysterne, og
hugge på alt hvad der rører sig.

Familie-hygge-camping-fiske-tur
Torsdag/Søndag den 20./23. maj 2004
Pladsen ligger altid et godt sted ved kysten.
Husk i øvrigt at vi såvel den første som den tredje torsdag i måneden laver fluer
som målrettes turene. Der er alle de materialer som behøves til fluerne. Det
eneste du skal gøre er at møde op med dit bindegrej.
Christian Jørgensen
Kulmulen - 4/2003
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Du vil jo godt!
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Bøger

Jan Grünwald: ”Havørred - spin og flue i saltvand” (1992, GAD). Helt kapitel
med spændende omtale af havørredpladser på den svenske syd- og østkyst.
Internet

www.havoredpaosterlen.se. (”havørred på Østerlen”). Imponerede hjemmeside
af 3 svenske kyst-entusiaster. Opdateres dagligt med spændende info fra kysten.

Jule-hygge-dag i klubhuset
Torsdag den 11. december 2003 kl. 1830
Kom ned og mød ligesindede og sig tak for et godt år i foreningen.
Til de fremmødte vil der være glögg, æbleskiver, pebernødder, juleøl og
selvfølgelig formandens røde sodavand til børnene! Mon ikke også
der vil være lidt fiskesnak fra nær og fjern?
Og så må det ikke glemmes, at det også er ved denne
lejlighed, at vi skal finde foreningens "dart-champion". En
turnering der for længst er blevet en klassiker i foreningen.
Kom trygt ned i klubhuset og stress af fra december måneds
juleræs. Der er et deltagergebyr på kr. 20,- pr. senior og kr. 10,- pr.
junior. Børnefamilier dog maks. kr. 40,Vel mødt - festudvalget

The Farum LF - Spey Cast Fly Fishing Club
Torsdag den 15. januar 2004 kl. 1930
Som I kan læse på side 13 indkalder ”Stille-John” til møde
m.h.p. oprettelse af en fluefisker-afdeling under Farum Lystfiskerforenig.
Alle fluefisker-interesserede bør møde op!

Foredrag om aborre-fiskeri
Torsdag den 12. februar 2004 kl. 1930
Foreningens hotteste aborre-fisker – Lars ”Frø” – øser
denne aften ud af sin enorme viden om fiskeriet efter
”de sortstribede røvere”!
Lars tegner og fortæller og medbringer sine stænger, sin special-designede
cykelvogn og ikke mindst vil han starte aftenen med at partere og tilberede
aborrer, som vi skal nyde inden det egentlige foredrag!
Der er uvurderlig visdom og mange fiduser at henter denne aften. Synd for
dem der ikke kommer… Løs ”Aborre-mania” på side 29-30 og bliv inspireret!
10
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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: Ole Gammelmark
3. torsdag: Charles Iversen
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 og tredje torsdag i hver måned
binder vi fluer - og du som aldrig har
bundet en flue har mulighed for at lære det
- eller blot se på. Alle er velkomne.
Mange gode fisketure er blevet aftalt og planlagt på torsdagsmøderne.
Det er med garanti hér du hører det sidste nye - inden det kommer på tryk!
Der er således altid friske meldinger fra og om de bedste ”hot-spots”.
Du kan få næsten alt at vide om de forskellige fiskemetoder.
Det er i dette forum folk kommer og praler om deres sidste nye fangster (for
det meste handler det om fisk!).
Og husk - der altid er plads til én til, når bare det går i fisk.

Biblioteket
I foreningsbibliotekets "læse-hygge-krog" finder du de nyeste udgaver af tidsskrifterne: Fisk & Fri, Fiskeavisen, Sportsfiskeren, Fiske Feber, Fiske Journalen (svensk), Fiske för Alla (svensk), Flugfiske i Norden ("skandinavisk").
Hertil kommer blade som "Karpen" (Danske Karpefiskere), "Natur og Miljø"
(Danmarks Naturfrednings Forening) og "FNV-orientering" (Naturparken).
Ydermere er der til stadighed en opdateret samling af grejkataloger fra ABU,
Daiwa , Sport Dres , Svendsen, Go-Fishing, Orvis m.fl.
Videoteket
Foreningens "videotek" er under opbygning. Er der en særlig fiskevideo du kunne tænke dig at se, så giv os endelig et praj.
Vel mødt - dine klubaften-ansvarlige!
Kulmulen - 4/2003
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Jeg har fluefisket i ca. 20 år efterhånden (og fisket i mange flere!, red.) og var
for nogle år siden med til at starte fluebinding op i klubhuset sammen med Henrik Jart. Det var meningen, at vi skulle binde fluer til kysten.
Vi havde sat 8-10 deltagere som et
succeskriterium - der kom 15 den
første aften! Heriblandt en kvinde
(kone til et medlem) som ville lære
at binde fluer til sin mand! (Hvilken kvinde!, red.)
På disse aftener fortalte jeg også om selvet fiskeriet med fluestang for det viste sig nemlig, at alle fiskede med bobleflåd og spinnestang. Altså ingen ”rigtige” fluefiskere.
Som afslutning på kurset arrangeredes en kysttur til Reersø, hvor fluerne
skulle i vandet. Her er der normalt en eller flere ørreder, der vil lege med. Der
var imidlertid ingen som mødte op med fluestangen – ØV!
Noget senere har flere imidlertid henvendt sig til mig og fortalt, at de har
indkøbt fluestang og –hjul m.m., og nu blot manglede instruktion i at sammensætte grejet og lære at kaste med fluestangen. De efterlyste med andre ord et
kursus i kaste-teknik og grej-sammensætning. Hér jeg fik ideen til en fluefiskerafdeling under Farum Lystfiskerforening.
I de følgende sæsoner greb fluebindingen om sig og nåede et niveau som ingen havde drømt om. Det er således nu blevet en fast aktivitet i klubhuset både
den 1. og 3. torsdag i måneden!
I foråret 2003 blev der med kort varsel afholdt et kastekursus med fluestang på græsarealet overfor klubhuset.
Ca. 20 medlemmer mødte op – og det skal ses i lyset af, at
det ikke en gang var annonceret i ”Kulmulen”! Jeg fornemmede nu, at min ide var ved at være moden. I efteråret 2003 på en fluebinderaften lagde jeg så ideen frem og den blev vel modtaget af de fremmødte fluebindere.
Jeg har i mellemtiden tænkt på, hvad man kunne arrangere i sådan en klub.
Mulighederne er utallige: kurser, foredrag, fisketure, grejlære og meget, meget
mere. Så til alle jer der i tidens løb har bundet fluer og købt grej, eller bare har
interesse for fluefiskeri – mød op og være med til at stifte ”Farum Fluefiskerforening”. Jeg håber at se jer alle denne mindeværdige aften.”
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Knæk og bræk – John S. Rasmussen
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”Den 31. oktober 2003 blev der indleveret et usædvanligt stort eksemplar af en
skalle, også kaldet gråskalle, til Zoologisk Museum i København. Fisken målte
47 cm og vejede 1845 gram og er dermed intet mindre end ny verdensrekord for
sin art. Den store skalle blev fanget i garn under en fiskeundersøgelse foretaget
af Fiskeøkologisk Laboratorium Helsingør i september i Hvidkilde Sø på Fyn.
Nærmere undersøgelse af fisken har vist at den er ca. 15 år gammel. Skallen
er nu udstillet i frossen tilstand på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15,
Kbh. Ø. Åbent 11-17 (undtagen mandag). Yderligere oplysninger: Peter Rask
Møller tlf. 35 32 10 70, e-mail: pdrmoller@zmuc.ku.dk”
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”Det er ikke hverdagskost, at fiskekuttere ved Skagen kommer hjem med en
blæksprutte og da slet ikke i størrelsesordenen af 34 kg og 2 meter lang. Ikke
mindre var det, hvad en Skagen-kutter hjembragte den 17. oktober 2003.
Blæksprutten blev frosset ned og overgivet til Zoologisk Museum. Fra museet
meldes det, at en blæksprutte i denne størrelse er overordentlig sjælden i vores
farvande. Ved nærmere undersøgelse har det vist sig, at der er tale om en 8armet blæksprutte, hvilket har fået lektor Inge Bødker Enghoff ved Zoologisk
Museum til at udtrykke fangsten som en ren sensation i danske farvande.”
9

”På Danmarks Fiskeriundersøgelsers side fiskepleje.dk fremgår det, at ålen på
verdensplan er i alvorlig tilbagegang – og det gælder formentlig for alle verdens
18 åle-arter. Udmeldingen kommer fra åle-eksperter fra hele verden, som i august i år var samlet på et internationalt symposium i Quebec i Canada.
Et eksempel på hvor galt det står til med åle-bestanden, kan findes hos den
europæiske ål, der gyder i Sargassohavet. Ynglen føres med havstrømmene til
de europæiske kyster, hvor de i dag ankommer i en mængde, som svarer til en
nedgang på 99 % af den mængde yngel, man så for blot 25 år siden. Nedgangen
synes ingen ende at få, og hvad værre er, så er årsagen til nedgangen i ålebestanden ukendt.”
”Der har i mange år været uddannelser i broderlandet Sverige, hvor man kan
uddanne sig inden for lystfiskeriet. Det kan man måske også snart i Danmark,
for Danmarks Sportsfiskerforbund overvejer sammen med Randers Handelsskole
at oprette en 2-årig uddannelse.
De vil lave det på Ulstrup Slot, der ligger i Hvorslev kommune i Midtjylland.
Det lyder som en rigtig spændende idé, med mange muligheder for fremtidige
studerende, der samtidig er lystfiskere.”
*
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”Der snydes med fiskeliners styrke og diameter og nu tager branchen selv initiativ til en korrekt angivelse.
Forbrugerorganisationer i Europa har testet fiskeliner og opdaget et udbredt
snyderi. I Frankrig testedes 274 forskellige liner og 85 % af dem viste sig at
være påført fejlagtig angivelse af styrke og diameter på linen. Der forberedes nu
tiltale mod nogle af firmaerne.
Ifølge grejbranchens tidsskrift ”Tackel Trade World” har grejbranchens egen
organisation, ”European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA)” besluttet
at tage initiativ til få ryddet op i snyderiet.
EFFTA har i hemmelighed via egne test kontrolleret hvor udbredt snyderiet
er. Man fandt at 89 % af de testede liner ikke overholdt den opgivne styrke. 16
% var 0,02 mm tykkere end den oplyste dimension og 16 % var mellem 0,02 og
0,04 mm tykkere. Organisationen overvejer nu at indføre en kvalitetsmærkning,
der garanterer at linen overholder den angivne styrke og diameter.”
(
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”Stimevis af ny fiskeinformation på nettet. Må man blande fiskesæd? Kan man
sætte radiosendere på fisk? Spørgsmål som disse og et væld af andre kan man få
besvaret ved at besøge internetsiden www.fiskepleje.dk.
Den nye hjemmeside bugner med oplysninger om fiskenes fascinerende biologi og giver samtidig gode råd om pleje af de danske vandløb og søer. Målgruppen er de ca. 500.000 danskere som fisker i de danske vande, men alle med
interesse for fisk kan finde nyttig viden.
Biologer ved Danmarks Fiskeriundersøgelser har oprettet
hjemmesiden, der samler gammel og ny viden inden for
fiskebiologi og pleje af fiskebestande.
Danmarks Fiskeriundersøgelser håber at hjemmesiden
kan bruges til hurtigt og effektivt at videregive biologernes nyeste viden om
fiskebiologi og optimal fiskepleje. Brugerne af hjemmesiden kan være myndigheder og lystfiskere som i disse år arbejder hårdt på at forbedre levestederne for
fisk i vore vandløb og søer. Dette arbejde er vigtigt for at fastholde en sund og
naturlig bestand af fisk som f.eks. ørred og laks i de danske fiskevande.
Lyst- og fritidsfiskere kan på hjemmesiden finde råd og vejledning om hvordan man opdrætter og udsætter fisk samt genskaber egnede levesteder for de
mere end 40 fiskearter der findes i danske vandløb og søer. Herunder ørred,
laks, gedde, ål og skrubber.
Hjemmesiden giver samtidig alle danskere med interesse for fisk en mulighed
for at få udbygget deres fiskeviden. Målgrupperne er således langt flere end de
ca. 500.000 lyst-, fritids- og erhvervsfiskere som ind imellem tager på fisketur.
Som en service til de mange foreninger som beskæftiger sig med pleje af de
danske fisk og deres levesteder, tilbyder Danmarks Fiskeriundersøgelser at billeder og tekst fra hjemmesiden frit må gengives i foreningsblade og lign.”
14
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Klubmesterskabet i havfiskeri - Øresund - 31. august 2003
”Dagen oprandt med vindstille solskin, høj himmel, kølig klar luft og på motorvejen mod Helsingør lå der dekorative tågebanker nede mellem bakkerne. Forventninger var i top til 8 timers fiskeri på Arresø med skipper Carsten ved roret,
og dæksmand Richse i kabyssen.
Det er blevet en god fast tradition at Farum og Østerbro afholder vores respektive klubmesterskaber på samme tid og samme sted hvert år. Vi mødes og
deler pladserne på en båd og lærer nogen at kende fra en anden forening i Fiskeringens store familie.
Turlederne Niels Godsk fra Farum og Jan (Jan og Bo) fra Østerbro havde forberedt turen med nummererede pladser og udsalg af friske
orm, og de havde arrangeret det sådan, at vi kunne trække lod
og indtage vores pladser efterhånden som vi ankom. Skipper
Carsten havde også forberedt sig, og han orienterede om sin
plan inden vi sejlede ud: - Først fange torsk og sej på et vrag,
- dernæst rødspætter og knurhaner på en lille plet, - dernæst
sild og hornfisk - osv. - osv.
Planen var meget god bortset fra at fiskene tog fejl af
rækkefølgerne, men det gjorde nu ikke så meget.
I en konkurrence gælder det om at samle point. Hver ny fiskeart giver 5 point, hver fisk giver 1 point og hvert kilo giver
1 point. Der må indvejes 5 eksemplarer af hver art. Man skal
altså tænke på sine point, og lade være med at bruge tid på at
fange mere end 5 af hver slags, så man skal ikke fortabe sig
hvis der pludselig viser sig at være et godt torskefiskeri.
Man skal heller ikke bruge for meget tid på de svære arter; har man først fanget én knurhane skal man hellere prøve at fange nogen af de arter man mangler.
Det er selvfølgelig ikke alle knurhaner eller hvillinger, der er klar over, at når
der er orm på krogen er det fladfisk der skal bide på, og der er også fladfisk som
kan finde på at bide på et lille sildestykke, så det vigtigste er nok at man hele
tiden har snøren i vandet og fisker effektivt. Skipperen lægger båden så man
skiftevis har kaste eller pirkeside, og dette skal man også løbende tilpasse fiskeriet efter.
Vi sejlede nordpå og startede på et vrag hvor vi "lige" skulle hente nogen sej.
Skipper Carsten råbte begejstret at der stod en 18 meter høj sky af fisk omkring
vraget, men da han endelig fik lagt båden tilrette, viste det sig at det vist var
fiskene der var sky, for vi fangede stort set ingenting og slet ingen sej.
Mens vi fiskede, drev en kolossal stor sort byge-sky henover himlen og lyset
blev dæmpet helt ned til skumringsstyrke.
Men så sejlede vi ned under kobberværket hvor der var solskin og masser af
sild og hvillinger og pæne torsk. Efter et par drev blev vi imidlertid indhentet af
et regnvejr som virkelig gav vand.
Kulmulen - 4/2003

15

5
6 7

$8

Det regnede skomagerdrenge, vandet stod ned i stænger, det var helt sikker
klassificeret som skybrud hos DMI, - og det blev ved - i 5-6 omgange.
Vi fik rigtigt testet regntøjet, og mange heldragter afslørede de utætheder de
altid får gennem tiderne.
Som altid havde Torben Nejlund ikke regntøj med, og han blev temmelig tæt
på gennemblødt, førend han krøb til korset og tog sig en pause i kabyssen. Senere dukkede han op igen, iført skraldesæk, cykelregnslag og plastikposer, og
fiskede ihærdigt videre: En Farumfisker gir' aldrig op!
Da vi havde torsk nok, sejlede vi videre efter nogen flade og efterhånden klarede vejret op så vi kunne lette på regntøjet, og pludselig bragede solen igennem
igen. Alle fik travlt med at hive sweaterser og heldragter af, og på forbløffende
kort tid skiftede Torben fra at være drivvåd til bare at være fugtig.
Skipper prøvede nu på lavere vand hvor der skulle være nogle gode flade og
det holdt også stik, men havets hugorm, fjæsingen dukkede også op. Der blev
landet 3 fjæsinger som med forsigtighed blev
afkrogede, men som til stor fortrydelse for fangerne
ikke måtte tælle med i konkurrencen. På det punkt
var den ellers så imødekommende turleder helt
konsekvent. Først efter nogen muggen fik vi
fremtvunget forklaringen, som viste sig at være
turlederens angst for at skulle sidde ved
indvejningen og rode i en pose blandede fisk indeholdende en enkelt fjæsing, og
så risikere at blive stukket. - Surt for dem der ellers havde en ekstra art men
ellers forståeligt nok.
Til sidst fiskede vi på kanterne til ”Disken”, og her blev fanget mange forskellige arter, dels fordi her var knurhaner og fladfisk og dels fordi de skrappe
kun manglede at fange hornfisk og makreller, og satsede de sidste tre træk på
disse arter, og fangede dem! (Det blev Niels Godsk klubmester på…!)
Der blev fanget torsk, hvilling, sild, makrel, hornfisk, knurhane, rødspætte,
skrubbe og ising, og nogen fangede kun 4 arter og nogen fangede alle de 9 arter.
Til de tre med flest point var der fine havstænger af mærket excalibur.”
Lars Frø

Familie-havturen - Øresund - 13. oktober 2003
”Mandag den 13. oktober havde Niels Godsk traditionen tro arrangeret en familietur på Øresund.
Vi, dvs. sønnike Sophus og jeg, havde tilmeldt os. Sophus havde aldrig tidligere været på kuttertur, så her var jo en kærkommen lejlighed til at teste knægtens sødygtighed. Den viste sig senere at være i orden.
Allerede lørdag startede vi den mentale forberedelse ved at hjemkøbe et multihjul af passende størrelse (naturligvis duer det også til gedde og sandart på
Fursesøen...). Søndag flettede vi forfang og trænede teknikker (frit fald af forfang fra bordplade, tilkobling og efterfølgende indspinning med multihjul. Fruen rullede med øjnene og tænkte sit).
16
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Selv om Sophus lod til at have forstået teknikken, var jeg forberedt på at skulle
aktivere mine stærkt slumrende pædagogiske evner på turen om mandagen. Sådan skulle det imidlertid ikke gå.
Vi troppede op i Helsingør kl. lidt i otte og entrede det gode skib Arresø.
Da vi havde placeret grejet var Sophus sådan set "klar". Der var så en brist i
kommunikationen mellem Niels og en anden deltager, der gjorde at vi måtte
vente en halv times tid med at sejle. Laaaang tid for Sophus, men han tog det
rimeligt pænt.
Endelig stod vi ud. Ved molehovedet blev den første forespørgsel relateret til
at fiske stillet. Der var et stort element af utålmodighed her. Imidlertid skulle
der som bekendt børsteorm på forfanget, så tiden blev brugt til at få de
(ækle og bidende) orme
på krogene.
Klokken ringede og
forfangene susede mod
bunden (uden overløb på
hjulene).
Lidt
nøkken
med
stangspidsen og Sophus´
første fladfisk landede i
spanden. I modsætning
til søsteren sidste år
(vendte og aede fiskene),
så var der ingen fine
fornemmelser hos drengen.
Genetisk bestemt eller
ej, så skulle der bare
fiskes igennem.
Spanden fik lidt flere
fladfisk på forskellige
drev og vi nød fiskeriet i
fulde drag.
Efter noget tid sejlede
skipper mod Sverige. Vi
tog Godsk´ glimrende
suppe i besigtigelse i
kabyssen. Der var lidt
Sophus og de mange sild
færre spisende gæster
end ventet (lidt vind gav lidt bølger, såeh...).
Vi slap dog for søsygens kvaler og snart kunne vi fiske efter sild. Der kom
sild i spanden, mange sild - rigtig mange sild. Da jeg forudså rensningens kvaler, riggede vi atter om til fladfisk og fik da også flere af dem.
Kulmulen - 4/2003
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Slutteligt tøffede vi mod Helsingør igen efter veloverstået dag på det friske
Øresund. En ny lystfisker blev født og har allerede spurgt, hvornår vi skal ud
igen. Så vi ses i hvert fald næste år.
(P.S. Sildene er i skrivende stund blodsaltede og afventer marinaden. Der er
til et stykke ind i februar...)”
Christian Jørgensen

Havdysten mod Østerbro - Øresund - 9. november 2003
”Vejrudsigten lovede lidt for megen blæst, men pyt – fiskes skulle der.
Og fisket blev der – og der var god uddeling af flade til alle ombord! Da først
”melodien” var fundet blev der hevet rødspætter men også skrubber og isinger
ombord i raskt tempo.
På et tidspunkt hørtes der jubeludbrud et sted på skibet. Jonas fra Østerbro
Lystfiskerforening havde sat ny klubrekord med et kæmpe-lokum af en rødspætte på intet mindre end 2,7 kg!!! Hvilken fisk. Klubrekorden sikrede også Jonas
den individuelle sejr i dysten, der forløb således:
Hold

1). Farum Lystfiskerforening 167 point (12 mand)
2). Østerbro Lystfiskerforening 164 point (9 mand)
Individuelt

1). Jonas – Øbro 30 point (rødspætte 2,7 kg – 11 fladfisk i alt)
2). Jan K. – Øbro 28 point (9 fladfisk, største 1,150 kg + 5 torsk)
3). Niels Godsk – Farum 27 point (11 fladfisk i alt + 1 torsk)
Farum forsvarede således titlen selv om den moralske vinder var Østerbro!

Kystturen – syd for Køge - 27. september 2003
”Efterårets første kysttur blev afholdt lørdag den 28. september. Vi var i alt 5
personer som i 2 biler kørte til en plads syd for Køge.
Vel ankommet konstaterede jeg, at vandet havde den rigtige grumsede kulør.
Eneste minus var en sol fra en klar himmel.
Deltagerne fordelte sig på det lange kyststræk, og vi var de eneste lystfiskere
på pladsen. Efter et stykke tid havde Steffen kontakt med fisk, om end i undermålerstørrelsen. Til gengæld spottede jeg en god fisk indenfor kastehold, og
næste kast blev derfor lagt direkte foran fiskens formodede svømmeretning.
Dette resulterede i et kontant hug, fuld flex på klingen, 3 ryk og en aflevering... linen sprang. Nok en 5 kilos, da det jo som bekendt er de største der slipper væk. Efter en let krigsdans på stedet, valgte jeg at ignorere trangen til at
kaste udstyret i vandet, og søgte i stedet ned mod de andre længere nede af kysten. Blot for at møde Stille-John og en pæn ørred på halvmeteren i strandkanten. Taget på flue. Niels O. fik en del fisk under målet, men spottede større også. Fiskene var dog generelt noget træge i det.
Vi tøffede hjemad mod Farum henover middag, og eneste bagagerum tynget
af fisk, var således Stille-Johns Ford Escort.”
Christian Jørgensen
18
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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 – 2004
Dato

Dag

31. januar
Lørdag
01. februar
Søndag
21. marts
Søndag
25. april
Søndag
22.-23. maj
Lø./Sø.
12. juni
Lørdag
04. juli
Søndag
07. august
Lørdag
21.-22. august Lø./Sø.
29./5. aug./sep. Fr./Fr.

Tur

Sted

Bem.

DHF´s Generalforsamling
DHF´s Pokalstævne
Roskilde Havfiskefestival
Hvidovre Cup
Skagen Havfiskefestival
DHF´s Klubmesterskab
Torske Cuppen
Nordjyske Mesterskaber
DM
EFSA Europamesterskaberne

Hvidovre
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Skagen
Hirtshals
Helsingør
Hanstholm
Helsingør
Irland

1600
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.

("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup)
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Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund
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” Danmarks Sportsfiskerforbunds samarbejde med TV2 tekst-TV har båret frugt i
forhold til seernes interesse for lystfiskersiderne.
En ny Gallupundersøgelse, som TV2 tekst-TV har fået foretaget viser, at seertallet på lystfiskersiderne er steget med 50 % siden Danmarks Sportsfiskerforbund overtog de redaktionelle sider. Seertallet på siderne for siderne fra 1. halvår 2002 var på ca. 5 %. Efter at Danmarks Sportsfiskerforbund overtog siderne
fra 1. februar 2003 er seertallet steget til 11 % for 1. halvår 2003.
Det betyder, at der i dag er 330.000 unikke seere, der har set lystfiskersiderne
inden for de sidste 2 måneder, og at der ugentligt er 60.000 seere, der besøger
lystfiskersiderne på TV2 tekst-TV.”
J

Som de fleste formentlig har konstateret via dagspressen indgår der i finanslovsforliget et forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti om bortfald af statsstøtten til udbringelse af foreningsblade, tidsskrifter, magasiner mv. via Post
Danmark. Samtidig har Post Danmark bebudet, at ” væ senet” vil hæ ve distributionsprisen for disse blade med en faktor 3.
For forbundsbladet Sportsfiskeren vil det formentlig betyde en fordobling af
distributionsudgiften, og også de fleste lokalforeningsblade vil blive hårdt ramt.
Hvor hårdt er umuligt at sige, da det afhæ nger af flere faktorer som oplagsstørrelse, væ gt, udgivelsesfrekvens mv. Søg derfor de præ cise oplysninger om
portotaksten hos det lokale postkontor.
På given foranledning skal det kundgøres, at kontingentsatserne for forbundskontingentet 2004 er som følger (vedtaget af kongressen i 2002): Seniorkontingent 230,- kr. Juniorkontingent 170,- kr. Familiekontingent 295,- kr.
Det skal endvidere bringes i erindring, at kongressen 2004 finder sted den
13.-14. marts på Munkebjerg Hotel, Vejle.
Husk at du for blot 240,- 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 Morten Søndergaard på tlf. 4499 1607.
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Orvis fluevest - Den berømte, klassiske Orvis fluevest med de ufatteligt mange lommer. Beige/sandfarvet. Str. XL. Aldrig brugt!
Sæ lges for kr. 250,- (oprindelig kr. 850,-)
RST fluerygsæ k – rygsæ k fra berømte RST til den dedikerede fluefisker.
Sæ lges for kr. 250,- (brugt éen gang!)(nypris kr. 750,-)
8

$ : Morten Søndergaard, tlf. 44 99 16 07.

4
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.
8

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

4
Fluestang, Hardy de Luxe, 2-hånds, 15,4 fod, AFTM 10.
Fluehjul, Hardy Marquis, Salmo No. 2.
Samlet nypris kr. 8.000,- sæ lges samlet for kr. 2.000,Fluer – til kyst og laks. Binde-bestillinger modtages – ring for næ rmere.
8

! , John Nielsen, tlf. 45 82 95 51.
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Ingen næ vnevæ rdige fangster registreret.
$!!

150903:
200903:
270903:
280903:
280903:
>

Aborre 0,850 kg, 42 stk. i alt - Jacob Bøggild, Farum LF.
Aborrer – 33 stk., Kurt Schmidt, Farum LF.
Aborrer – 64 stk., Margaret Sørensen, Farum LF.
Gedde 5,5 kg - Jacob Bøggild, Farum LF.
Aborre 0,875 kg, 32 stk. i alt - Jacob Bøggild, Farum LF.
$!!

261003: Aborrer – 67 stk., Jacob Bøggild, Farum LF.
:I

2

” Lørdag den 14. juni 2003 ville Thomas Dalgaard fra Lyngby forsøge sig efter
aborrer. Han forsøgte først på det dybe vand på nordsiden, men uden større held.
Da han derefter forsøgte sig på lavere vand, kom der gang i fiskeriet, og det
blev til mange mindre aborrer, der huggede villigt på en lille 5 cm lang wobler.
Der kom også et hug af en noget større fisk, og Thomas regnede med endelig
at have fået fat på en stor aborre, så han blev noget overrasket, da det viste sig
at væ re en 35 cm lang rudskalle, der havde hugget rent på wobleren.”
(19-06-2003, Henning Pedersen, DSF)

Ole Jensens mindepokal - 2004 (sæ sonens største aborre på Farum Sø)
1). 0,875 kg - Jacob Bøggild - 280903
2). 0,850 kg - Jacob Bøggild - 150903
Pokalen tilfalder det medlem af Farum Lystfiskerforening, der fanger sæ sonens største aborre fra Farum
Sø. Fangsten skal dokumenteres med foto.
22

Tilmelding af fisk til Morten Søndergaard
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” På grund af dårligt vejr med dagsregn måtte vi aflyse den først planlagte tur,
mandag den 15. september 2003 lykkedes det at få arrangeret turen på Farum Sø
med de døve elever fra min kones klasse. Vi lejede to både af Hilmer, og jeg
havde bestilt en af vores vanlige både.
Vi fangede pæ nt med aborrer ved øen og det var en stor oplevelse for børnene
- tak til Hilmer! En af mine venner assisterede ved turen, og vi fortsatte fiskeriet
om eftermiddagen, efter klassen var taget hjem. Det blev i alt til 42 aborrer med
den største på 0,85 kg, som jeg var så ubeskeden at fange.
Søndag den 28. september 2003 var jeg igen på Farum Sø. Der var atter masser af fisk ved øen, spredt over hele vandsøjlen. På en lille skalle fangede jeg en
aborre på 0,875 kg. Den vil jeg gerne tilmelde i konkurrencen om Ole Jensens
mindepokal. Jeg havde uheldigvis glemt kamera, men Thomas, der passede bådudlejningen, kontrollerede vejningen, før fisken næ nsomt blev genudsat.
En anden fangst fra denne tur var dog mere bemæ rkelsesvæ rdig. En meget lille Storm jig viste sig uhyggeligt effektiv. Der var i en periode simpelthen aborre
på i hvert eneste kast, lige meget i hvilken retning jeg kastede. Men pludselig
var der noget helt andet i den anden ende af linen, noget der hev line af hjulet i
eksprestempo til at begynde med.
Det viste sig at væ re en gedde på 5,5 kg. Min største fra Farum Sø indtil nu på den mindste Storm jig, jeg indtil nu har investeret i! Gedden blev også genudsat. Konklusion: øen er væ rd at frekventere, også i september.”
Venlige hilsner - Jacob Bøggild
2

” Furesø og Farum Sø er vitale naturområder for både fugle og mennesker. Søerne er udpegede til EF-Fuglebeskyttelsesområde og EU-Habitatområde samtidig
med, at flere hundredetusinde mennesker bruger søerne som de vidunderlige
friluftsområder, de er.
” Det er svæ rt at undgå konflikter, når et naturområde både skal benyttes og
beskyttes. Derfor må vi have regler, så alle kan væ re der,” siger skovrider Kim
Søderlund, Skov og Naturstyrelsen. Vi udarbejder reglerne i samarbejde med de
mange foreninger og klubber, der først og fremmest bruger Furesøen. Vi ser
nemlig på søerne under et, hvor Furesøen kan bruges til badegæ ster og sejlads af
alskens slags, mens Farum Sø skal væ re den stille sø, hvor fuglene har høj prioritet.
På www.skovognatur.dk/koebenhavn kan
man læ se hele forslaget. Her kan man læ se
hele forslaget, der i detaljer fastlæ gger regler
for
vandski,
bræ tsejlads,
kanoog
kajaksejlads, størrelsen af motorbåde m.m.”
(Henning Pedersen, DSF)

Sidste frist for kommentarer er for læ ngst overskredet når dette læ ses! (red.)
Kulmulen - 4/2003
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DECEMBER 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag

01:
01:
04:
11:

10.00
19.00
19.30
18.30

Lørdag

13:

Torsdag 18:

Kulmulen udkommer!
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften - fluebinding (Christian/John)
Klubaften – jule-hygge-møde (Ole)
Herunder tilmelding til vinterens havture!
Kysttur til Fjorden
Tilmelding: Christian – 44 95 10 62
Klubaften – fluebinding (Charles/John)

08.00
19.30

JANUAR 2004
Ugedag Dato Aktivitet

Lørdag

03:

Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag

05:
08:
15:
15:
22:
24:

Torsdag 29:

24

Kl.

Kysttur til Sverige
Tilmelding: : Christian – 44 95 10 62
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – fluebinding (Christian/John)
Klubaften - Flueklub (Ole/Stille-John)
Deadline for februar-nummeret af ” Kulmulen”
Klubaften – fluebinding (Charles/John)
Havtur på Øresund – Bonito
Tilmelding: Ole – 43 64 02 73
Klubaften – almindelig hygge (Morten)

05.00
19.00
19.30
19.30
19.30

19.30

4/2003 - Kulmulen

FEBRUAR 2004
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Mandag
Mandag
Torsdag
Fredag

10.00
19.00
19.30

02:
02:
05:
06.

Søndag 08:
Torsdag 12:
Torsdag 19:
Torsdag 19:
Torsdag 26:

Kulmulen udkommer!
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – fluebinding (Christian/John)
Havtur på Øresund
Tilmelding: Niels Godsk – 49 26 61 81
Kysttur til Fjorden
Tilmelding: Christian – 44 95 10 62
Klubaften – Foredrag om aborrer (Ole/Lars)
Havtur på Øresund – Bonito
Tilmelding: Ole – 43 64 02 73
Klubaften – fluebinding (Charles/John)
Generalforsamling i klubhuset

19.30

19.30
19.30

MARTS 2004
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Mandag
Torsdag
Torsdag
Lørdag

01:
04:
11:
13:

19.00
19.30
19.30

Lørdag

20:

Torsdag 25:

Kulmulen - 4/2003

Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften - fluebinding (Christian/John)
Klubaften – almindelig hygge (Ole)
Havtur på Øresund
Tilmelding: Ole – 43 64 72 03
Kysttur til Sverige
Tilmelding: Christian - 44 95 10 62
Klubaften – almindelig hygge (Morten)

19.30

25
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LYKKENS DAG

” Væ kkeuret ringer klokken 6, jeg skal på aborrefiskeri på en af de søer, som har
højsæ son her i efteråret. Grejet er på forhånd stuvet i bilen, så jeg er ude af røret i en fart og ankommer til søen mens det lysner.
På havnen går en lystfisker og søger efter Fiskeringens skur. Det viser sig at
væ re Niels Godsk som skal på søen sammen med Adam, og efter at have udvekslet tips og fiduser træ kker jeg dem op midt på søen med benzinmotoren,
hvorefter de vil fortsæ tte med elmotor.
Adam vil fange gedder og Niels er med på en
kigger, men han er vist mest til aborrer. Jeg
rigger 3 stæ nger til og går i gang med at fiske
efter aborrer med små skaller som agn.
Tacklerne skal slæ be henover bunden, og
stæ ngerne skal sidde godt fast i stangholderne,
for når fiskene hugger er der knald på, og et
øjebliks uopmæ rksomhed kan hurtigt få en stang til at ryge ud over ræ lingen.
Jeg tager nogen lange drev for at få lidt fornemmelse med vinden og pladsen,
og ret hurtigt får jeg en flot fisk på 1,35 kilo. Den bliver straks vejet og sat ud
igen og jeg følger spæ ndt dens kamp for at komme ned i dybet. Hurra det lykkes! Der er langt til bunden, 16 meter, og genudsæ tningen skal foregå med det
samme, mens aborren stadig har humør og kræ fter i behold, så den kan klare sig
mod opdriften og overtrykket i svømmeblæ ren.
Pladserne prøves

Jeg får et par små-gedder, som jeg fumler med for at undgå næ rkontakt med
geddebisserne, den ene gedde når at snitte linen og smutter væ k med krogen.
Der kommer igen en god aborre, i dag er der virkelig krudt i fiskene, stangen
står som en ostehøvl og aborren vejer 1,475 kilo. En god start, men så sker der
ikke noget i lang tid, førend der kommer et par gedder på 3,5 og 4 kilo. De giver
god fight på de lette grejer, men det her er en aborretur, og hvor der er gedder er
der sjæ ldent aborrer, så jeg sejler videre til næ ste plads.
Kort efter ankommer Niels og Adam, og de læ gger ud med at fange en gedde
på 7 kilo. Det er en flot fisk som gør et væ ldigt væ sen af sig, indtil den bliver
håndlandet af Adam, han er åbenbart ikke bange for geddetæ nder.
Jeg vil ikke fange gedder, så jeg sejler videre til endnu en ny plads. Jeg tager
et par lange drev, og her giver det kilos aborrer i næ sten hver omgang. Det er
rigtig langt ude på søen, men jeg får styr på pejlingerne og en fornemmelse af
hvor der er mest gang i den, så markøren kastes, og nu kan der navigeres meget
præ cist.
26
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Aborre olde-kolle

Det virker som om alle søens store aborrer har etableret et olde-kolle på et område på størrelse med bådudlejningens skur derhjemme. Et tusindbrødresamfund
af fisk over kiloet! Der er ikke noget sæ rligt at se på loddet, men hver gang jeg
driver henover området står to eller tre stæ nger og rusker hidsigt i downeasterne, og jeg kroger og fighter og vejer og skriver op og genudsæ tter og fumler efter tæ nger, væ gt, briller, blyant, net og agnfisk. Det er virkeligt hektisk!
For mange, mange år siden fik jeg den ide at den største fiskelykke ville væ re
at fange 10 aborrer over kiloet på én tur; indtil i dag er min rekord 6 "målere".
Lige nu er muligheden tilstede for at realisere det utopiske mål, men alle mine aborre-instinkter siger mig, at netop som man tror at nu vokser træ erne ind i
himlen, så går det hele i stå, aborrerne forsvinder, og legen holder op ligesom
den er allerbedst.
Til højre for markøren

Men i dag bliver legen ved, og i dag vokser træ erne ind i himlen! Jeg fanger
dagens 10'ende aborre over kiloet og brøler min jubel ud over søen.
Jeg tør ikke holde pause, for sæ t nu det hele stopper. Først da jeg er nået til
den 17. måler tager jeg mig sammen og ringer til Adam og Niels som er sejlet
den helt forkerte vej, men Adam mener dog nok at de er interesserede…
Tyve minutter senere ser jeg Fiskeringens grønne træ sko komme brusende op
imod mig med Niels ved årerne og Adam ved elmotoren. Ankommet til pladsen
bruger de en rum tid på at finde ud af hvad vej vinden blæ ser, og hvor markøren
ligger, og at ankeret ikke kan holde, og at man ikke både kan fiske efter gedder
og aborrer på én gang.
Jeg overvejer at optræ de som støttepæ dagog, men kommer i tanker om at de
er voksne mæ nd og indehavere af nogle af Farum Lystfiskerforenings mest attraktive rekorder, så de får lov at prøve selv - nogen flere gange. Endelig finder
de melodien: Man skal drive højre om markøren i præ cis én meters afstand, så
er der bid med det samme. Det kan næ sten ikke væ re nemmere og de får da også
begge flyttet på deres personlige aborrerekorder.
Drøm eller virkelighed?

Jeg selv passerer den 20. måler og begynder at knibe mig i armen for at væ re
sikker på at det ikke bare er en drøm, men nej den er god nok, på den krøllede
og blodige seddel er noteret 20 fisk, og da det begynder at skumre for alvor og
agnfiskene er sluppet op, er jeg nået op på 25 (fem-og-tyve) aborrer over kiloet,
heraf 24 over 1,25 kilo, 7 over 1,5 kilo og en fisk på 1,75 kilo som den største.
Alle er genudsat, men 3 kunne ikke komme ned igen, og ligger nu i dammen
sammen med 14 fisk mellem pundet og 800 gram.
Jeg får træ skoen på slæ b, og vi sejler hjem mens novembermørket sæ nker sig
over søen.”
Lars ” Frø”

Kulmulen - 4/2003
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Nikolaj Hjorth Optalte fiskestænger: 31 stk. (pr. 12-09-03)
” Jeg dyrker meget tungt pirke/medefiskeri i havet. Her svæ rger jeg til Penn´s
Prion stæ nger i 8 fod. Stæ ngerne er ekstremt stæ rke, har et godt tykt håndtag og
læ gger et godt pres på fisk selv i alvorlige størrelser. Jeg bruger 20
lbs. udgaven til pirkefiskeri i Sundet, Ø stersøen og Bæ ltet. På
Nordsøen bruger jeg som regel 30 lbs. til pirke og medefiskeri
på vrag, hvor styrken ligger i at fisken kan holdes fri af vraget.
20 lbs. kommer frem til let pirkning på stenene. Stæ ngerne er
solide og jeg har aldrig haft problemer med dem på trods af det hårde fiskeri.
Til let medefiskeri, holder jeg hårdt på en Penn Prion 8 fod med kastevæ gt fra
30-60 gram. Stangen er let, men eventyrlig stæ rk. Den perfekte stang for mig til
de flade.
Til spinnefiskeri holder jeg meget af Berkley´s Lightning Vectran-serie. Jeg
bruger fire forskellige som veksler i kastevæ gte fra 2-12 gram til 15-35 gram og
fra 7 fod til 9´6 fod afhæ ngig af kastevæ gt, vind, fiskeart og lokalitet. Stæ ngerne har fuld aktion og kaster rigtig godt, yderligere er de lette og behagelige at
stå med.
Som decideret kastekanon har jeg dog købt en Fenwick Ironfeather Seatrout
9´9, 10-35 gram, en fuldendt stang.”
Mvh - Nikolaj

Klaus Munck Optalte fiskestænger: 43 stk. (pr. september 2003)
” Lidt hurtig optæ lling i hovedet giver 43 stæ nger fordelt på: Medestæ nger 8 heraf 3 match - 1 feeder og 4 pole - Downrigger 4 - Flue 5 - Ul-spin/letspin 6
Havstæ nger 6 - Kyst 9 - Tungt spin 4 - Pimpelspö 1. Jeg har måske overset en
enkelt.
Favoritten i dag er en Drennan 9 fod spinnestang som er min fortrukne ved
kysten og geddespin, men all-star må væ re min Atlantic 412, som egentlig var
min første rigtige fiskestang - købt for 22 år og 2 måneder siden.
Dels var det på den, jeg havde min første rigtig store fisk på (som jeg naturligvis mistede) og dels er det helt grundlæ ggende en fed stang at have fisk på.
28
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Desvæ rre er stangen tung (ca. 480 gr.), - men fandeme en god aktion.
I modsæ tning til de stæ nger jeg har købt efterfølgende kan den kaste med alt
fra 15 gram hjemmestøbt til 250 gram skalle.”
Hilsen – Klaus

Claus Qvist alias Q Optalte fiskestænger: 75-80 stk. (pr. 17-09-03)
” Det kan man da ikke, altså næ vne sin absolutte favoritstang!
Til karpefiskeri på langdistancen er der en, til havet en anden og til det lette
rejsefiskeri er der en helt tredje. Du får derfor en lille vifte af stæ nger, og så kan
du jo selv plukke lidt.
Det letteste er antallet af stæ nger: Jeg aner det ikke, men for 15-20 år siden
fik jeg en quinde til at gå i spagat, fordi jeg havde 50 forskellige stæ nger. Det
var før karpe- og fluefiskertiden, så selvom jeg har givet et par stykker bort, har
jeg samlet mig yderligere 20-30 stykker, så lad mig bare gæ tte på mellem 75 og
80 i alt - hvoraf jeg jæ vnligt bruger mellem fem og 10! Resten står og samler
støv i diverse sommerhuse, kæ lderrum og mutters gamle lejlighed, og så kan
man diskutere, om det virkelig er stæ nger, jeg "har".
Naturligvis er nogle bedre end andre, og som mega-rejsende har jeg jo det
helt sæ rlige "problem", at en stang skal dæ kke det, som måske to, tre eller fire
stæ nger kan klare i Danmark. Det er bare lidt bøvlet at hakke af sted med så
mange stæ nger, så man skal have noget "all-round".
Til det tunge rejsebrug har jeg en Sportex Kev Pike 11 fod, som er den til dato eneste stang, jeg har prøvet, som med et Ambassadeur 7000 kan kaste en 20
grams wobler lige så godt
Q med regnbue og Scierras XDA #6 rejse-fluestang
som en 500 grams agnfisk
- og samtidig har nok
rygrad til at banke en flok
kroge ind i end betonhårde kæ ft på en stor
tarpon.
Denne ene stang (+ den
trofaste 7000'er) er faktisk ansvarlig for alle
mine tarpon over 50 pund
og alle mine indiske
mahseer - med 45 pund
som den største. En
topaktioneret stang (med
bund
og rygrad)
til
multihjul er en stor sjæ ldenhed, men ulempen er, at den er todelt, så det er lidt tid siden, at den har væ ret på langfart. Blev den bare lavet i 4 dele...
I det hele taget skal rejsestæ nger helst væ re 4-delte, og der mangler jeg stadig min ideal-spindestang.
Kulmulen - 4/2003
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Jeg har prøvet flere lette stæ nger, men de er ikke så perfekte, at jeg
vil kalde dem ideelle. De er enten for bløde og gummiagtige eller
for ringe til at kaste en 2-grams spinner 30 meter ud under Costa
Ricas overhæ ngende regnskove. Min gamle rejsestang, en 8 fod
Berkley er faktisk tæ t på perfekt, men den har for langt håndtag.
Så er det lettere på fluesiden, hvor grejpusherne har haft meget
bedre succes med at lave 4- og 5-delte rejsestæ nger uden at give
køb på kvalitet og design.
Den gennemprøvede yndling her er Scierras XDA #6, som jeg
bl.a. brugte her i sommer til at liste en fuldfed 62 cm regnbue op af
en af Bosniens ultraklare floder - på tørflue. Det klarede den
fremragende (billedet!). Den er lidt blødere end Scierras PPT (#6-7,
5-delt!) og derfor behageligere til det korte arbejde med kun lidt
line i luften. Senest har jeg fået fingre i en endnu federe Scierra
Pico #4 (3-delt desvæ rre), og den lover rigtigt godt til det
allerletteste, men mangler at blive tæ sket igennem ude i bushen.
På mede- og karpesiden er jeg håbløst out of date, for jeg har
intet fået i masser af år, og jeg aner ikke, hvad der findes. Da jeg
stoppede, var min favorit til langdistancen en 12 fod, 2 3/4-punds
Drennan Distance Carp, men den er ganske forfæ rdeligt stiv til det
korte arbejde. Til det og isæ r efter små fisk vil jeg foretræ kke en af
mine 11 fods Shimanoer eller Daiwas Kevlar-modeller i 2-pundsklassen. Til Ø resund: Glem det!”
Hyggehejsa fra Claus Q.

Christian Jørgensen Optalte fiskestænger: 20 (pr. 03-11-03)
” Jeg har 20, så jeg når næ ppe finalen.
Min favoritstang var en Berkley som knæ kkede i en bildør. Det var hunden
der skubbede til den samtidig med at jeg smæ kkede døren. Grim lyd. Det græ d
jeg meget over. Isæ r fordi jeg stod helt nede på Falster i perfekt ørredvejr.
Derefter købte jeg en anden Berkley som havde uforlignelige figther-evner,
isæ r da jeg fangede hunden i bugflæ sket under en fisketur i p...regnvejr på Falster. Det må have væ ret et syn for guder at se mig rende efter en sort labrador,
mens jeg kommanderede "siiiiit" med flex på klingen... Det har jeg senere tolket
som den ene Berkleys hæ vn for den anden.
I dag går jeg mest med en Fenwick HMX i 10,9". Den har en fin følsomhed
og har overlevet en tur i strakt arm og med mig på røven ned
ad klinten på Asnæ s. Endvidere indgår den som en del af
kastekursus med komplet-stang-hjul-og-våd-kasket-i-raseriover-tabt-storfisk på den svenske kyst. Det har Mopa-Niels
efterfølgende altid brugt imod mig. Han påstår det tenderer kolerisk adfæ rd. Jeg
kastede omkring 10 meter med sæ ttet...
Det var lidt om mine stæ nger (og psyke).”
Mvh - Christian
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Nikolaj Hjorth
” Hej Morten. Her et par af de fisk, jeg har fanget i løbet sommeren:
Rødspætte 0,700 kg, Ø resund, 27/6 + Skrubbe 1,050 kg, Ø resund, 30/6 +
Sej 5,0 kg, Det Gule Rev, 17/7 og Lange 5,5 kg, Det Gule Rev, 17/7.
De helt store har jeg ikke fået, men mange er det blevet til. Man kan jo ikke
vinde hver gang…
Kim Jæ ger og jeg har haft en del gode dage på Sundet efter flade, men har ikke fået så mange over kiloet. Til gengæ ld er det blevet til rigtig mange lige under - fine spisefisk!”
Knæ k og bræ k - Nikolaj Hjorth

Kim Jæ ger Hansen
” Hej Morten! Jeg har ikke væ ret så meget ude at fiske her på det sidste, men lidt
har jeg da fanget.
Jeg var i starten af oktober en tur med
Fiskeringsbåden fra Helsingør, hvor vi ville
prøve at fange lidt fladfisk. Det blev ikke den hel store fangst så vi prøvede
efter lidt hornfisk. Jeg fangede selv 3 stk. med den største på 675 gram og 76
cm. Inden vi sejlede ind prøvede vi lige ved Kronborg og jeg fik 4 stk. makrel
på én gang, første gang jeg firede ned. Vi prøvede en 3-4 drev uden at fange
mere - den største makrel vejede 675 gram og målte 42 cm.
I slutningen af november var jeg igen en tur med Fiskeringsbåden fra Helsingør, hvor vi ville prøve at fange fladfisk. Vi prøvede nogle forskellige steder på
” Disken” , hvor vi ikke fangede noget sæ rligt. Så prøvede vi at sejle til Sverige,
hvor der var mere held. Vi fangede ca. 30 fladfisk med den største - en rødspæ tte - på 1,3 kg samt en ising på 470 gram.
Jeg vil gerne tilmelde disse fisk til saltvands-cuppen: hornfisk 0,675 kg, makrel 0,675 kg, rødspætte 1,300 kg og ising 0,470 kg.”
Med venlig hilsen - Kim Jæ ger

Paw Meinertsen
” Hej Morten! På Farums klubtur til Det Gule Rev år 2000 fangede jeg 4 rødfisk
den største på 650 gram, hvilket jeg i seneste nummer af ” Kulmulen” på klubrekordlisten over saltvandsfisk kan se overgår den gæ ldende rekord på 0,300 kg.
I august 2002 fangede jeg en rimte i Dragør Havn på 1,750 kg, hvilket jeg
også kan se overgår den gæ ldende klubrekord på 1,500 kg.”
Hilsen – Paw Meinertsen
Kulmulen - 4/2003
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Lars ”Frø”
” Jeg har haft 5 ture på Esrum på 14 dage i september
måned 2003, og det har
væ ret temmelig godt, faktisk
forrygende godt, men man
bliver jo fartblind så nu skal
det væ re slut for denne omgang.
Jeg forbedrede min personlige rekord 2 gange,
først til 1,6 kilo og senere
til ovenstående 1,775 kilo.

”Frøen” med ny PR-aborre
på 1,775 kg.

Bedste fiskeri gav 20 aborrer over pundet,
heraf 5 over kiloet, heraf 1 over 1,5 kilo.
"Det var helt vildt, og der var kun mig på
hele søen!"
I alt gav de 5 dage, 14 fisk over kiloet,
heraf 6 på - eller over -1,5 kilo! Det har helt
ødelagt min hidtige fornemmelse for fisk…
(Jeg skal lige tilføje at jeg undervejs har
tjekket min Super Samson 5 kilos væ gt på
Kvicklys grøntsags-væ gt, og har måttet
justere nogle af fiskene ned med 25 gram.)
1,500 kg

1,500 kg

1,775 kg
49 cm.

32

4/2003 - Kulmulen

8
Lars Frø alias "Dr. A"
(Frit efter Jens Bursell - ” Dr. B” –” Forklædt som kystfisker” - i Kulmule nr. 3)
Forklæ dt som bulefisker - en brasenfiskers bekendelser
Bulefiskeri efter brasen! Det kunne umiddelbart lyde som en dårlig joke, men
faktisk er det slet ikke hul i hovedet - tvæ rtimod. Opsøgende medefiskeri med
orm er en af de simpleste og mest effektive metoder til at komme i kontakt med
søernes bronzeskæ llede monsterbrasen.
Glem alt om bidmeldere, sofistikerede takler og ugelange forfodringer - med
en smule tålmodighed, lidt erfaringer fra vinterens bulefiskeri på Sundet, og et
absolut minimum af udstyr er der tale om specimenfiskeri, hvor alle kan væ re
med.
September-solen bryder jæ vnlig gennem skyerne og vinden er let til jæ vn. Jeg
ligger langt ude på søen, der er hundredevis af hektarer åbent vand, hvoraf adskillige tusinde kvadratmeter allerede er
afsøgt systematisk gennem de sidste
timers fiskeri.
Som jeg sidder her i fiskeklubbens
båd med stangen i den ene hånd,
motorhåndtaget i den anden, og øjnene
stift rettet mod ekkoloddet, føler jeg
mig
egentlig
mere
som
en
småbådsfisker en vinterdag på Sundet,
end som en håbefuld medefisker på jagt
efter en af søernes flotteste specimenfisk - storbrasenen.
I den tiltagende vind er det ikke læ ngere nok med 15 gram bly på forfanget,
så jeg skifter til 30 gram mens jeg sejler op mod toppen af banken, ved 11 meter
vand lader jeg båden drive ud over dybet igen, på loddet dukker noget fnuller op
ved 13 meter kurven, jeg får bakket båden op mod vinden og på loddet kan jeg
tydeligt følge min agn hele vejen, da jeg lader den falde mod bunden. Forfanget
er det enklest mulige: to størrelse 4 kroge over et svirvelbly. Krogene er agnet
med et par orm i mellemstørrelse - lettere kan det ikke blive.
Bifangster

Jeg er nu nået til bekendelserne og må indrømme at jeg i virkeligheden aldrig
fisker målrettet efter brasen, men beskrivelsen af fiskeriet passer præ cis til den
måde jeg ofte fisker aborrer efter. Og når man "bader orm" optræ der brasen
regelmæ ssigt som bifangst. Brasenstimer kan optræ de på ekkoloddet med et
mønster magen til aborrer, og når man så fuld af tiltro og optimisme, sender
ormene til bunds har man - vips: En brasen på krogen! Meget irriterende.
På vej til aborrepladsen sejler jeg fordi nogen knolde hvor jeg tidligere har
fået gevinst, men da det hektiske aborrefiskeri finder sted læ ngere væ k, bliver
det bare til en tur rundt om knolden og en konstatering af, at her står der fisk
igen i år.
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Da aborrerne i dag går helt i stå, sejler jeg ned til knoldene for at kigge næ rmere
på hvad de gemmer. Loddet tegner fisk, og det ser endog meget lovende ud, så
jeg kaster markøren ud samtidig med at jeg sender ormene mod bunden. Det
kræ ver stor koncentration at mæ rke de forsigtige nap, og stangen holdes med
"søsters hånd". Da det nøkker ganske let, sæ tter jeg med et kontant modhug,
krogen i en massiv fisk, der får den lette aborrestang til at flexe helt ned i korken.
De tunge men beherskede ryk, bekræ fter at det ikke er en halmballe, men en
fisk som er så tung, at jeg får en mistanke om at jeg også har en stor klump
gammel line med pirke og muslinger med op. Derudover gør fisken ikke noget
sæ rligt væ sen af sig, og jeg er meget spæ ndt på om jeg har fejlkroget en gammel
syg gedde eller hvad i alverden det kan væ re.
For en sikkerheds skyld slæ kker jeg bremsen til næ sten ingenting, det kunne
jo væ re en gedde som først opdager fejltagelsen helt oppe i overfladen.
Store lokkumsbræ dder

Næ sten oppe får fisken to sekunders pause mens jeg roder efter nettet, og den
benytter situationen til at tømme luft ud af svømmeblæ ren, hvorpå der kommer
lidt mere krudt i den. Den tager et par korte udløb og cirkler en runde under
båden, det glimter messingfarvet i en væ ldig plade og i et par meget lange sekunder holder mit hjerte helt op med at slå: Er dette drømmeaborren? Men nej!
Det er bare en brasen.
Lettere irriteret lirker jeg
krogen ud af fiskens mund
4,8 kilo
mens den ligger i vandet.
Da dette har gentaget sig,
tæ nker jeg at det vist egentlig
var nogen usæ dvanligt store
"lokkumsbræ dder" og beslutter
6,2 kilo
at hvis jeg fanger én til skal
den vejes.
Det er både heldigt og
uheldigt, for det viser sig at
den næ ste fisk er så tung at mit
næ sten nye specimenfiskerpandenet, anskaffet til store aborrer, knæ kker under landingen. En hurtig vejning får 5 kilos Samsonvæ gten til at gå helt i bund, og uden briller viser 15 kilos væ gten noget der ligner en fisk på lidt over 6 kilo (se forside-fotoet, red.).
Rekordfisk

Jeg kommer til at tæ nke på at dette vist må væ re tæ t på en rekord af en eller
anden slags, så jeg beslutter at tage den med ind til kontrolvejning og parkerer
den i dammen. Den næ ste brasen kommer også en tur i dammen, hvorefter jeg
opgiver pladsen og lader båden drive væ k.
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Mæ t af fiskeri sidder jeg og lader tankerne flyver tilbage til mine utallige aborreture. I mit stille sind kan jeg ikke lade væ re med at træ kke på smilebåndet
over alle de gange, hvor bifangsterne har væ ret både flere og større, end de
aborrer jeg egentlig er taget ud efter.
Og nu ser det ligefrem ud til at jeg ved et rent
og skæ rt uheld har fanget en rekordfisk, oven i
købet en fisk uden rogn! Jeg kunne godt have undt
de seriøse brasenfiskere at rekordholderen havde
fanget sin fisk ved målrettet fiskeri, men som
altid i fiskeriet er (u)held og tilfæ ldigheder betydningsfulde faktorer.
Store brasen er meget skrøbelige, og skal ligge i en pose mens de vejes. Jeg
har vejet på geddemaner og har skadet fisken voldsomt. I havnen kontrolvejes
på autoriseret bismer til 6,2 kilo, og det bliver fiskens nådestød. Jeg afliver den
og sejler ud i bugten, hvor den stedes til hvile på de evige myggelarve marker.
Den lille brasen vejer 4,8 kilo, er uden skader og vinker frisk farvel med halen da den sæ ttes ud i søen igen.
Grej

Bulefiskeri efter søernes specimenfisk kræ ver intet andet end medlemskab af en
lystfiskerforening - som f.eks. Farum Lystfiskerforening, der giver adgang til
såvel både som motorer og ekkolodder. Derudover en ganske almindelig 7 fods
spinnestang f.eks. en ABU Baltic med kastevæ gt mellem 7 og 25 gram og et lille
fastspolehjul.
Det er helt afgørende at der er så stor føling med agnen som muligt, og derfor
fisker jeg med spunden line, som er suppleret med 3 meter nylon line f.eks 0,33
Sufix XL, for at give en lille smule ekstra elasticitet til at supplere stangens
affjedrende egenskaber.
Forfanget er bundet af 0,35 Siglon fluro carbon, ikke så meget fordi fiskerne
ikke må kunne se linen, det kan de næ ppe alligevel på 14 meter vand, men mere
fordi denne line er forholdsvis modstandsdygtig overfor geddetæ nder. Krogene
er Kamasan B 980 Specimen Eyed størrelse 4, en krog der bare altid er spids og
som er så tilpas kraftig i godset at den ikke skæ rer sig ud af fisken under
figthen.
Blyet er på mellem 15 og 50 gram, afhæ ngig af vind, vejr og vanddybde. Er
det blæ sevejr og langt til bunden, vil et 15 grams blylod måske ikke nå ned førend båden er drevet af, eller fiskene er svømmet videre, og så må der meget
tungere skyts til.
Teknik

Jeg fisker meget i de dybe søer og over forholdsvis dybt vand, der skal nok væ re
over 5 meter til bunden førend jeg kan tyde loddets signaler, så jeg kan se forskel på stimer af små og af større fisk. Som tommelfingerregel regner jeg med
at meget store og massive stimer består af småfisk og her er det spild af tid og
agn at fiske, medmindre man mangler agnfisk.
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Jeg koncentrerer mig om spredte små grupper af fisk der giver store tydelige
markeringer på loddet, og nogen dage kan jeg ligefrem se forskel på stimer af
store skaller, brasen eller aborrer.”
Lars ” Frø”

Claus Søndergaard - Sensommerfiskeri
” Det var den sidste dag i september, og vejrguderne viste sig fra den allerbedste
side. Solen bagte fra en skyfri himmel og stående i læ på den østlige bred, blev
det meget varmt. Men det skal man jo ikke klage over, hvis altså det ikke lige
var fordi, at fiskene også følte anledning til en slapper.
Jeg var taget til Tryggen efter bulletiner om et fantastisk brasenfiskeri. Efter
nogle timer ved vandet ville jeg nu snarere kalde fiskeriet roligt - ikke et hug
havde ødelagt roen!
Der var rigtig god tid til at betragte to grønne frøer, der lettere fornæ rmet
hoppede frem og tilbage mellem bredden og vandet for at undgå en størrelse 46.
Luften svirrede af røde vandnymfer og blå mosaikguldsmede, der det ene øjeblik jagede uønsket artsfæ ller væ k fra netop deres lille territorium for kort efter
at kaste sig ud i en ekvilibristisk parringsflugt påhæ ftet en af modsatte køn ned
langs åen. Men dem
med finner havde jeg
ikke set noget til!
Noget måtte der gøres. Så jeg luffede lidt
hen ad bredden iført
mine ” se fisken, før
den ser dig – briller” ,
og det lykkedes mig at
spotte
en
mindre
gruppe rimter, der
stod og hyggede sig
under et udhæ ngende
træ .
Efterårs-rimte fra ”Tryggen”
Jeg havde tidligere
dappet rimter ved på
tørflueagtig vis at kaste en krog med et stykke brød på ud på vandet, for så at
give modhug, når rimten sugede brødet. Men belæ rt af tidligere erfaringer vidste
jeg, at rimter tæ t på brinken let bliver skræ mte, hvis man blot tromler ned til
kanten og kyler et halvt formbrød i nakken på dem.
Så det var nu, at jeg skulle gøre brug af erfaringerne høstet på AMU´s seneste
brevkursus i ” Overlevelse for enkelmand” . Således camoufleret som den næ rmeste vegetation (tynd i toppen, men med kraft i roden...) næ rmede jeg mig langsomt vandet.
Agnen landede perfekt – ikke for tæ t på og ikke for langt væ k.
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Fiskene var dog ligeglade med læ kkerbisken, og de fortsatte med at sejle roligt
rundt i vandet. Lidt lokkemad blev kastet ud, og det ville de sgu´godt have! Og
endelige forbarmede en fra gruppen sig, den mindste selvfølgelig, og nappede
brødet. Takket væ ret den ekstra lange netstang kunne en ca. 1½ kilos rimte kort
efter nettes, afkroges og genudsæ ttes.
Som forventet var gruppen af fisk nu væ k, så jeg fik en kop kaffe og begyndte
at pakke grejet sammen for at drage hjemad.
Et højlydt SVUP fik mig dog på andre tanker! Grejet blev rigget til igen, og
jeg stod kort efter i sivkanten. Jeg kunne dog ikke se nogen fisk, men pludselig
lød der endnu et svup, og hvirvlen tydede på en pæ n fisk. Selv om træ er og grene generede, fik jeg lagt brødet i området ved det sidste svup. En skygge næ rmede sig langsomt, og fisken kunne svagt skimtes under overfladen. Den missede det første forsøg, men anden gang gled brødet fint ind i kæ ften, og krogen fik
fast hold.
Nu er det nok at
stramme den lidt at
påstå, at ” fisken eksploderede i kaskader
af vand og flåede line
af hjulet” , men rimten
gjorde nu sit bedste.
Den gik ud og
brugte bredsiden mod
strøm-men,
hvilket
besvæ rliggjorde lan2,1 kilo og 52 cm
dingen rigeligt.
Men det endte med en tur på land, hvor jeg kunne veje den til 2100 gram og
52 cm lang. Den smilede glad til fotografen og kom tilbage i sit rette element.
Da det måske ikke er alle, der giver rimten den æ re, som den fortjener, vil jeg
slutte med at citere Svend Saabye fra hans mestervæ rk ” Lystfiskerliv” :
” Læ gger man rimtens tunge korpus i lyset og ser dens gyldne fylde, må man
falde for dens pragt. Under dens kantede bug skinner skæ llene med perlemorsglans i rosa og lyseblåt, og op over flankerne skifter de store skæ l fra skønt
velpudset til dybt oxyderet messing.
Hvert skæ l er smukt vifteformet ciceleret og mørkt patineret i mellemrummene på ryggen. I sollyset vil skæ llenes kanter lyse gennemsigtige som en piges
negle, og hvert skæ l føjer sig med geometrisk nøjagtighed til det næ ste som et
panser om formens tunge skønhed.
Mere end nogen anden hjemlig fisk med undtagelsen af karpen ligner rimten
de flodfisk, som kinetiske kunstnere tegner med den største og kæ rligste omhu
for hver detalje.
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Rimterne er så sky og utilnæ rmelige, så vanskelige at
få på krogen, at dette gør det til en sport at fiske efter
dem. De skal fanges på den tid af året, hvor skæ rmplanternes flor falder for vejmandens le, og når høststakkens duft følger fiskeren på vejen hjem gennem
sommernatten.”
Claus Søndergaard - Smuttur
” Efter 2 ugers kursus træ ngte jeg gevaldigt til lidt frisk luft, så da muligheden
bød sig fredag eftermiddag, var jeg hurtigt ude af døren. Det skulle blot væ re en
lille smuttur, næ rmest i terapeutisk øjemed, så kun det allermest nødvendige
grej blev medbragt.
Jeg havde vel fisket et kvarters tid, da der pludselig var ” et eller andet” i
vandet ca. 20 meter ude til højre. Efter den obligatoriske ventetid kunne jeg
udelukke æ nder, blishøns, lappedykkere, og da badesæ sonen var ovre, så det
måtte altså have væ ret en fisk. Første kast gav intet, men i næ ste kast havde jeg
kun drejet håndtaget et par omgange, før hugget faldt – og det faldt tørt og
tungt! Fisken blev blot stående, og jeg blev i tvivl om, det var mit hidtil bedste
bundhug.

Claus ”ni-finger”
med ny PR-geddemadamme!
Taget på wobler…

Der var dog liv i den anden ende, for nu strøg fisken mod et større område med
åkander. Jeg lagde maksimal pres på fisken for at forhindre dette, men den insisterede!
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Da jeg var bange for at miste krogholdet, fortsatte jeg med at holde fisken meget
hårdt, og efter at have pløjet et par baner åkander, kom den da heldigvis også ud
på lidt mere åbent vand. Dog kun for atter at drøne tilbage til beplantningen,
hvor massakrerede åkanderester nu flåd rundt på overfladen. Jeg kunne slet ikke
styre fisken, og den boltrede sig med det ene tunge udløb efter det andet.
Der gik laaang tid, før jeg fik den lidt tæ ttere på land, hvor synet af en lille
wobler på siden af et kæ mpe hoved straks resulterede i akutte gummiben.
Efter at hilst første gang eksploderede gedden i sprøjt og med en kæ mpe hvirvel svømmede den atter væ k. Den forsøgte sig nu med plan B, nemlig at ryste
hovedet fra side til side, så vandet blev pisket til flødeskum. Dette bevirkede
heldigvis kun, at wobleren nu røg helt ind i kæ ften og satte sig bedre fast. Det
var jeg ikke helt utilfreds med!
Men da
jeg jo gerne
ville have
min wobler
tilbage,
måtte dyret
nødvendigvis på land.
Nu havde
jeg hverken
net eller en
yngre
fiskemakker
med, så jeg måtte selv stikke mine små sarte kontorfingre ned til fisken.
De fleste er nok bekendt med det sure blik et mopset fruentimmer kan sende,
når hun ikke får sin vilje, og sådan var situationen i høj grad også her, så det
kræ vede en del mod. Men da dyret lå nogenlunde roligt i overfladen, fik jeg
lirket hånden ind ved underkæ ben og løftet fisken på land. Wouv for en fisk!
Væ gten strøg forbi 10 kg. – skønsmæ ssigt omkring 10,5 og fisken var kun
100 cm. Et rigtigt kraftbundt. Ny PR.
Efter nogle billeder blev fisken pæ nt sat tilbage i sit rette element, og hun
virkede helt formildnet, da hun svømmede tilbage til sin plads.
Slutteligt kan jeg berolige med, at blodet på fisken stammer fra mig. Jeg skal
se at få øvet mig på det der ” geddegreb” !”
Knæ k og bræ k - Claus Søndergaard

Niels Matthiesen - Gudenåen
” Efter de sidste års succesrige ture til Gudenåen, gik vores tur igen i år dertil.
Vel ankommet opdagede vi hurtigt, at vandet var en halv meter under normal
vandstand og krystalklart -, ikke lige de optimale forhold!
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Da vi havde fisket en halv dags tid, uden at se
tegn på liv, ville jeg op og prøve det sted, hvor
jeg fangede en hattehylde sidste år.
Jeg lod fangstnettet blive, da min fiskemakker havde mistet en havørred sidste år,
fordi jeg var gået med nettet.
En halv kilometer opstrøms stod jeg og
fiskede, da en laks huggede tæ t ind under egen
brink. Den gik straks fri af vandet, og en
spæ ndende fight begyndte.
Da jeg nu var alene uden fangstnet, var gode
råd dyre. Jeg bevarede dog roen, bevæ gede mig
forsigtigt ned i åen og 5 minutter efter kunne
jeg håndlande min første å-laks - (fredag den
10. oktober 2003) – på 61 cm og 2,2 kg.
Inden turen gik hjem nåede vi dog at have
kontakt med 3 havørreder mere.”

Klubrekord-laks fra Gudenåen

Niels Matthiesen

Klaus Vestergaard
” September måned var fangstmæ ssigt relativt stille. En 2-dages tur til Mörrum
medio september gav således ikke andet end en 2-kilos gedde og en mistet 5-6
kilos havørred. Min fiskemakker fik dog en
enkelt lille laks på 2 kilo og reddede derfor
lidt af æ ren. Mörrum har generelt fisket
ret dårligt i år, men jeg vil prøve igen næ ste
år. Ultimo september var jeg på stor-ålesats en
enkelt aften, men største ål var kun på 650
gram, så det var lidt skuffende.
Primo oktober deltog jeg i Farum Sø/Furesø
Fiske Cup. Vi startede i Farum Sø og fangede
masser af aborrer. Størrelsen var dog ikke
overvæ ldende, så Lars "Frø" og jeg besluttede
at prøve i Furesøen. Her skulle vi væ re startet,
da der dels var flere hugvillige aborrer og
dels var de bare større. De største på ca. 800
gram. Vinderbåden havde til orientering også
Klaus med kilos-aborre
fisket i Furesøen hele konkurrencen og de
kunne fremvise både pæ ne brasen, gedder og aborrer.
Et par dage efter konkurrencen sad jeg en eftermiddag igen på Furesøen i
Fiskeringens handicapjolle. Den er lidt svæ r at ro i modvind skulle jeg hilse at
sige. Det blev til en del aborrer op til 500 gram og en enkelt brasen på 1,875 kg,
der havde hugget en grøn jighale klokkerent!!
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Den 18. oktober var jeg så med Lars "Frø" på Esrum Sø lokket af hans gode
aborre- og brasenfangster. Det var sjovt at fiske med en, der kender de gode
pladser ved landkendinger i kombination med rigtig brug af ekkolod. Vi fangede aborrer på alle de skaller, vi havde, og det blev da også til 4 gedder op til
ca. 4,5 kg. Største aborre jeg fik var på 875 gram og det var ifølge Lars mæ rkeligt, at vi ikke fik dem større, men det mørke vejr var muligvis en årsag.
Jeg var lige et smut i St. Vejle Å den 10. november for at se om de store
aborrer var ankommet. Jeg fik bl.a. en pæ n en på 1,1 kg og 41 cm. PS. Det var
hundeslæ de koldt...”
Knæ k & bræ k - Klaus Vestergaard

Michael Nyboe og HelmuthThomsen
” Hej Morten. Helmuth og jeg har var ude at fiske lidt gedder i slutninge at oktober måned, og det resulterede i flere fine gedder. Vi var taget til en god sø, og
vejret var rimeligt surt med hård vind, men ingen regn.
Jeg startede med at tage en middel god gedde på 6,5 kg, som hurtigt fik friheden igen. Vi fik lidt ” pinde-gedder” , og dagen døde hen. Sent på dagen blev vi
dog enige om et sidste run, og så kom der et forsigtigt hug, på min lille 500
grams skalle. Den gik ned som en ubåd og så skulle der fightes geddemadamme.

Michael – ”Mike the Pike-Hunter” Nyboe ,
med ny PR-gedde på 13,5 kilo
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I ca. 20 min kæ mpede jeg med dyret, og jeg så intet til den, men Helmuth havde
set halen, og sagde den var stor. Jeg kunne så kun tilføje, at det minimum var en
” måler” . Jeg må væ re æ rlig, at jeg var syret til i armene, så nu skulle den ind,
selv om den ikke ville, den kunne sikkert have fortsat i yderligere 20 minutter.
Men ind skulle den, og jeg spurgte Helmuth, om han var klar til at gaffe, og
jeg pressede fisken ind til båden, og Helmuth gaffede den perfekt i underkæ ben.
Vi vejede den til 13,5 kg og målte den til 117 cm. Den fik friheden igen efter
en serie foto´s. Vi stoppede herefter fiskeriet for den første dag.
Helmuth Thomsen med storgedde på 12,5 kilo – man
forstår det store smil!

Næ ste dag tog vi igen ud til samme sø og vejret var stadig hårdt. Vi startede
med at tage store skaller på trekrogene og Helmuth fandt en god basse på 650
gram, som han fik han søsat.
Den forsvandt efter kun 15 minutter, han fik givet tilslag og han fightede ligeledes i ca. 20 minutter, da var hans arme også syret til og den fik gafkrogen.
Vi var glade - ny geddemadamme i båden, måske var det den samme som dagen i går? Men nej, denne her vejede 12,5 kg og målte 112 cm. Vi fik yderligere
gedder men intet i denne målestok.”
Helmuth "Smut den forgyldte" Thomsen & Michael ” The Pike-Hunter” Nyboe
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Rekorden-Morten Søndergaard
” Redaktøren himself vil ikke undlade at oplyse, at han da også – en gang imellem – svinger stæ ngerne ved forskellige vande.
Således f.eks. den 29. august 2003 ved Mörrumsån i Sverige. Fiskeriet efter
laks og havørreder havde væ ret helt ved siden af vanlig standard i år, så i stedet
- i bare desperation! - blev der fisket efter nogle af åens mange store rimter.
Disse bed vildt og aggressivt på spinnere og spinflue og det blev til i alt 6
rimter – alle over de 2,0 kilo - med den største på 2,4 kg og 56 cm, hvilket faktisk er en tangering af klubrekorden for rimte fanget i udlandet. En god snitvæ gt!
Den 18. oktober 2003 var jeg så inviteret en tur til Omme Å på Fiskeringens
stræ k under Fynske Lystfiskere. Invitationen kom fra Svend Strande, der har
fisket i åen i en menneskealder sammen med sin svigerfar og således kender den
som sin egen bukselomme.
Det blev til i alt 18 bæ kørreder den lørdag – 11 til Svend (så stoppede han!),
4 til undertegnede og 3 til min bror Thomas. Sidste fisker – Ole ” Basse” – havde
ikke følelsen med fiskeriet denne dag og forblev fiskeløs. Alle fisk blev genudsat. Tak til Svend for en dejlig dag ved åen – i øvrigt meget passende den sidste
rigtigt gode efterårsdag!
Dagen efter stod den på kystfiskeri ved dejlige Vejle Fjord. En enkelt ørred
blev set springe fri af vandet – 200 meter ude… ”
Med fiskeriet væ re med jer - Morten

Redaktøren selv med 2,4 kilos
rimte fra Mörrum.
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3. omgang: perioden 16. august 2003 – 15. november 2003
(KR: klubrekord – PR: personlig rekord)

AUGUST - 2003
Rimte
Rimte
Rimte
Rimte
Rimte
Rimte

2,400
2,375
2,100
2,100
2,050
2,000

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Morten Søndergaard
Morten Søndergaard
Thomas Jensen
Thomas Jensen
Morten Søndergaard
Morten Søndergaard

Mörrum
Mörrum
Mörrum
Mörrum
Mörrum
Mörrum

290803
290803
290803
290803
290803
290803

SEPTEMBER - 2003
Aborre
Aborre
Aborre
Aborre
Brasen
Brasen
Rimte

1,775
1,600
1,500
1,500
6,200
4,800
2,100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Lars ” Frø” Nielsen
Lars „Frø“ Nielsen
Lars „Frø“ Nielsen
Lars „Frø“ Nielsen
Lars „Frø“ Nielsen
Lars ” Frø” Nielsen
Claus Søndergaard

Esrum Sø
000903 (PR)
Esrum Sø
000903
Esrum Sø
000903
Esrum Sø
000903
Esrum Sø
280903 (KR)
Esrum Sø
280903
Tryggevæ lde Å 300903

OKTOBER - 2003
Gedde
Gedde
Laks

13,500 kg Michael Nyboe
12,500 kg Helmuth Thomsen
2,200 kg Niels Jørgen Matthiesen

God Sø
God Sø
Gudenåen

001003 (PR)
001003 (PR)
101003 (KR)

Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Mose
Esrum Sø
Ø resund
Ø resund

081103
081103
081103
081103
001103
081103
001103
001103

NOVEMBER - 2003
Aborrer 25 over 1
Aborre
1,750
Aborre
1,625
Aborre
1,500
Gedde
10,500
Gedde
7,000
Ising
0,470
Rødspæ tte 1,300

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Lars ” Frø” Nielsen
Lars ” Frø” Nielsen
Niels Godsk Jørgensen
Adam Skov Nielsen
Claus Søndergaard
Adam Skov Nielsen
Kim Jæ ger Hansen
Kim Jæ ger Hansen

(PR)
(PR)
(PR)
(PR)

Valget af denne omgangs ” Mulefisk” er ikke uventet
faldet på Lars ” Frøs” nye klubrekord-mega-brasen
på 6,2 kg (blot 1,2 kg fra Danmarks-rekorden men
dén snupper Lars nok næ ste år! red.)
Husk at skrive om jeres fangster til februarnummeret af ” Kulmulen” .
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9
Pr. 15. november 2003
Ferskvand
1). Klaus Vestergaard

475 point

(helt 1,195 kg)
(suder 2,525 kg)
(rudskalle 0,875)
(aborre 1,1 kg)
(havø rred 3,6 kg)
(gedde 6,5 kg)
(brasen 1,875 kg)
(skalle 0,525 kg)
(ål 0,65 kg)
(suder 3,2 kg)
(aborre 1,475 kg)
(rudskalle 1,11 kg)
(karusse 1,55 kg)
(gedde 9,7 kg)

119
68
55
53
45
41
33
31
30
87
71
70
65
62

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2). Allan Christiansen

355 point

3). Jesper R. Pedersen

323 point

(helt 1,15 kg)
(suder 3,05 kg)
(gedde 10,1 kg)
(rudskalle 0,975 kg)

115
82
65
61

%
%
%
%

1). Kim Jæ ger Hansen

663 point

(skrubbe 1,9 kg)
(ising 0,470 kg)
(havkat 8,5 kg)
(sej 7,75 kg)
(hornfisk 0,675 kg)
(torsk 16,5 kg)
(ising 0,34 kg)
(rø dspætte 1,3 kg)
(lubbe 2,6 kg)
(makrel 0,675 kg)
(lange 5,8 kg)

131
75
72
64
60
54
54
52
41
39
21

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2). Paw Meinertsen

567 point

(skrubbe 1,55 kg)
(ising 0,5 kg)
(hornfisk 0,85 kg)
(hvilling 0,575 kg)
(lubbe 3,6 kg)
(havø rred 5,2 kg)(båd)

106
80
73
62
58
50

%
%
%
%
%
%

Saltvand
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Pr. 15. november 2003
2). Paw Meinertsen (fortsat)

(rø dspætte 1,23 kg)
(torsk 10,5 kg)
(sej 2,7 kg)
(havø rred 1,55 kg)
(lange 3,7 kg)

49
34
22
20
13

%
%
%
%
%

3). Nikolaj Hjorth

(skrubbe 1,05 kg)
(ising 0,44 kg)
(torsk 20,5 kg)
(hornfisk 0,66 kg)
(lubbe 2,7 kg)
(havkat 5,0 kg)
(sej 5,0 kg)
(rø dspætte 0,7 kg)
(lange 5,5 kg)

72
70
67
57
43
42
41
28
20

%
%
%
%
%
%
%
%
%

!! L

4

440 point

$!!
'E"

FE

EM

$!!$F
:

F

Aborre (2,075 kg), Brasen (5,65 kg), Bæ kørred (2,6 kg), Bæ kørred (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), Skæ lkarpe (10,5
kg), Spejlkarpe (14,5 kg), Suder (3,675 kg) og Ål (2,118 kg).
'E"

FE

:

F

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), Rødspæ tte (2,5 kg), Sej (12,0 kg), Skrubbe (1,45 kg), Torsk(kyst) (8,0
kg) og Torsk(båd) (30,5 kg).
-

2001:
2002:

46

:

Ferskvand

Saltvand

All-round

Theis Kragh
Theis Kragh

Nikolaj Hjorth
Nikolaj Hjorth

Theis Kragh
Ej uddelt
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Fiskerings-bådene: (www.fiskeringen.dk)

70 25 99 69

Sport Dres, Frederikssundsvej 50, 2400 København NV

Mandag - Lørdag i åbningstiden eller bedre via hjemmesiden:
www.fiskeringen.dk. Oplys Fiskerings-nummer (31x xxx), aktuel
facilitet, bådnummer og bookingkode. For yderligere information se
i FR-facilitetsmappen eller på hjemmesiden/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 18),
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 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: 1 stk. Eagle + 1 stk. 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 28 90

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
forvent lidt mere - vi gør forskellen

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 - 2004
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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