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(Niels Matthiesen med 2 flotte kyst-ørreder) 

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 

�: 3259 8553 / 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 / 5170 1905 
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 
@: j-h-jart@webspeed.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 
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 

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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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. 2 / 2004 - 15. april 2004 
Nr. 3 / 2004 - 15. august 2004 
Nr. 4 / 2004 - 15. november 2004 

Oplag: 500 stk. 
Layout: Morten Søndergaard. 
Papir: 80 g / omslag 160 g. 
Tryk: Digital Service, Hørsholm. 
Distribution: Post Danmark. 
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Som frygtet blev fjernelsen af portostøt-
ten vedtaget. Dermed stiger prisen for 
den fremtidige udsendelse af ”Kulmu-
len” med ét hug til det 5-6 dobbelte! 
Det er noget, der er til at tage at føle på 
og som med sikkerhed vil medføre en 
stigning af kontingentet. 
Ydermere har avispostkontoret opsagt 
ordningen med udsendelse af ”Kulmu-
len” samt den automatiske vedligehol-
delse af medlemmernes privatadresser. 
Kort sagt - medlemsbladet kan fremover 
kun sendes som almindelig brevpost, 
hvilket p.t. vil sige 6,25 kr. pr. stk.  
Samtidig skal klubben så selv – igen! - 
sørge for adressering af klubbladene. Vi 
er således med et pennestrøg sat 8-9 år 
tilbage i tiden. Noget rigtig lort… 
Undertegnede føler i hvert fald at jeg 
har rigeligt at gøre med bare at produce-
re ”Kulmulen”, så hvis ovennævnte 
serviceforringelser af dimensioner også 
medfører, at der igen skal puttes i kon-
volutter, slikkes frimærker etc., så er 
det ved at være for meget af det gode. 
Engagerede medlemmer har forslået 
fremover udelukkende at sende ”Kulmu-
len” ud som en PDF-fil via mail eller 
hjemmesiden. Dette vil naturligvis spare 
både trykning og porto, men er trods alt 
ikke det samme som at sidde med bladet 
i hænderne. Men ingen tvivl om at det 
er fremtiden. Om føje år vil de fleste 
have en hurtig internet-forbindelse og 
så kan det være en løsning. 
Disse overvejelser sker naturligvis også 
i Fiskeringen og hos SU, hvis medlems-
blade er ude i tilsvarende økonomisk 
modvind.   

,;3-�/#$-<0�#��<0#�
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(forsidefoto – Niels Matthiesen) 
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 Information  
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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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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: 

����������������������������� ���� 
��
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Efter at have taget tilløb til det i flere år efterhånden ser det nu endelig ud til at 
lysne! Foreningens nuværende hjemmeside afløses af en ny hjemmeside med et 
nyt, friskt design og - forhåbentlig! - hyppige opdateringer. 

Hjemmeside-udvalget arbejder i skrivende stund på sagen og er meget modta-
gelige for ideer til hvordan en sådan side skal se ud og hvad den skal kunne. 

Send en mail på farum_lystfiskerforening@post.tele.dk, hvis du har en ide 
el. lign. til hjemmesiden. Mere om den nye hjemmeside i næste ”Kulmule”. 
 

;���
����������	�����	�+�����

Som tidligere nævnt har Fiskeringen besluttet, at der skal ske en 
udskiftning af låsecylinderne i samtlige af Fiskeringens hænglåse. 
Den nuværende Fiskeringsnøgle kan således ikke længere anvendes 
efter den 1. februar 2004. 

Det er foreningens nøglemand – Charles Iversen, Rytterhaven 1, 3520  Fa-
rum, tlf. 4495 2890, chuck@compaqnet.dk  – der forestår den praktiske om-
bytning. Send din gamle Fiskeringsnøgle til Charles i en konvolut, hvor du også 
vedlægger kr. 35,- i gangbare frimærker (= efter de nye portopriser). Charles 
fremsender herefter en ny Fiskeringsnøgle til dig. Det er da nemt! 

Fiskeringsnøglen - den gamle - kan kendes ved systemkoden X 51597, der er 
indhugget i nøglehovedet. 
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”Hej Morten, 
Ja, det er ikke særligt pænt gjort af dem! Men så er det godt, at "Mulen" har 
mange trofaste læsere som har fulgt den i tykt og tyndt gennem mange år. For 
dem betyder det vel næppe noget, at prisen stiger med 25.- for et helt langt år. 
For mig betyder det ingenting og jeg håber da også i 2004 at finde "Mulen" i 
postkassen som et solstrejf blandt alle rudekuverterne.”  

%�
��&��'����()�
 

”Hvad med blot at lave bladet som en pdf fil og emaile det rundt. Så sparer I 
penge til tryk og til P&T, der åbenbart helst er fri for at have kunder.” 

�*+ ���,������������
 

”Kære Morten 
Tak for din mail med de for os uheldige meldinger vedr. postgangen for Kulmu-
len. Nå, men meget lader sig jo også gøre elektronisk disse dage, selvom det 
fjerner noget af den særlige nydelse af at kunne sidde afsondret i private kroge 
af hjemmet og med sin Kulmule fantasere om drømmefisken!”  

!������
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”Har netop modtaget og læst Kulmulen, herunder også "Redaktøren har ordet" - 
og det lyder jo ikke godt for økonomien. 

Et enkelt forslag: Jeg har absolut ingen anelse om hvor mange 
af klubbens medlemmer I har e-mail adresse på - men til dem 
der har, kunne det jo være en mulighed at udsende Kulmulen 
elektronisk. Jeg er godt klar over, at der er nogle billeder der 
kan fylde en del elektronisk, men antallet kunne måske 
reduceres lidt, og/eller billederne kunne komprimeres 
maksimalt. Alternativt kunne det lægges på klubbens 
hjemmeside + mail til medlemmer når nyt nummer optræder.” 

�*+ ���)�����1*������
�
 

”Hej Morten 
Glædelig jul på trods af alle disse genvordigheder. 
Hvorfor ikke udsende "Kulmulen" på mail til de adresser, du kender? Mange 
flere har sikkert e-mail - er det ikke op mod 75 % af husstandene?” 

2��������3�
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”Hej Morten 
Jeg mener naturligvis at Kulmulen skal bestå og anser ikke at de ekstra 30,- - 
40,- pr. år bør have nogen effekt. Så hellere melde os ud af noget andet...” 

�*+ ���5+�������(	��������
 

”Hej Morten 
Selv om det er dårlige nyheder (desværre typisk for udviklingen i al almindelig-
hed) vil jeg alligevel sende dig en glædelig jul og godt nytår, vi finder nok en 
løsning! Og tak for dit store arbejde i 2003.” 

4������+������6�(�+��,�������
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Det betyder med andre ord, at vi forestår den daglige drift, vedligeholdelse og 
da ikke mindst selve udlejningen af bådene til de mange glade gæster, der be-
nytter bådudlejningen til en rotur på Farum Sø i sommerhalvåret. 

Imidlertid står foreningen akut og 
mangler medlemmer, der har lyst og 
lejlighed til at tage nogle af vagterne 
i bådudlejningen. 

Det har altid fortrinsvis været for-
eningens pensionister og studerende 
samt enkelte andre, der har passet 
udlejningen, og dermed tjent lidt 
lommepenge. 

For jobbet er aflønnet! En bådvagt 
er ansat i Farum Kommune og oppe-
bærer kommunens mindste-timeløn, der p.t. ligger på omkring 105 kr. 

Men nok så meget er det det dejligt afstressende miljø i og omkring bådudlej-
ningen, der lokker folk til. Og så kontakten til de mange sommerglade kunder, 
der altid morer sig storartet i forbindelse med roturene på søen. 
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 Nogle af de i alt 16 robåde, 
Som bådudlejningen råder over. 
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Torsdag den 26. februar 2004 kl. 1930 i "Fiskerhytten" 
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Dagsorden i følge vedtægterne 

1). Valg af dirigent. 

2). Formandens beretning. 

3). Kassereren fremlægger revideret 
  regnskab. 

4). Behandling af indkomne forslag. 

5). Bestyrelsen fremlægger forslag til 
  budget. 

6). Valg til bestyrelsen. 

7). Valg af suppleant, revisor samt 
  revisorsuppleant. 

8). Eventuelt. 

 
 
Ad. 1  Valg af 2 stemmetællere. 

Ad. 4  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse (= onsdag den 18. februar 2004). 

Ad. 6  På valg er 
 Formand: Ole Gammelmark. 
 Juniorleder: Theis Kragh.  
  Bestyrelsesmedlem: Morten Søndergaard. 
  Bestyrelsesmedlem: Lars Frø. 

Ad. 7  På valg er endvidere 
 Bestyrelsessuppleant: Adam Skov Nielsen. 
 Bestyrelsessuppleant: Niels Godsk Jørgensen. 
  Revisor Thomas Lütken og revisorsuppleant Martin Kilde. 

Ad. 8 Uddeling af årets pokaler, gavekort m.v. 
 Samt mulighed for køb af nøgler, stofmærker, t-shirts m.v. 
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Farum Lystfiskerforenings "Forbundsvenner af 1999" 
Torsdag den 26. februar 2004 kl. 2130 i "Fiskerhytten" 
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Dagsorden i følge vedtægterne 

1). Valg af dirigent og referent. 

2). Bestyrelsens beretning.                                                 

3). Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab. 

4). Behandling af indkomne forslag. 

5). Fremlæggelse af budget. 

6). Valg til bestyrelsen. 

7). Valg af revisorer. 

8). Eventuelt. 

 

Ad. 1  Valg af 2 stemmetællere. 

Ad. 4  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse (= onsdag den 19. februar 2004). 

Ad. 6  På valg er 

 Formand: Morten Søndergaard. 

 Bestyrelsesmedlem: Ole Gammelmark. 

 Suppleant: John Nielsen. 

Ad. 7 På valg er endvidere 

           2. revisor: Bjarne Jensen. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
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Havture 
Ole Gammelmark 
����: 4364 0273  
@: 

Hav-konkurrence 
Niels Godsk Jørgensen 

����: 4926 6181 
@: ngj@c.dk 

 

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

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

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

Søndag den 14. november 2004 kl.  0700-1200 
Fladfiske-dyst mod Østerbro Lystfiskerforening 
 

Familie-junior-hornfiske-havtur på Øresund 
Søndag den 16. maj 2004 (ikke den 9. maj som tidligere annonceret) 
Vi sejler fra Helsingør med det gode skib " Arresø" fra klokken 1200 til 1700. 
Vi har hele skibet - 32 pladser og alle er velkomne. 

Bemærk! Hvis man ønsker at børn har redningsvest på ombord, skal man selv 
medbringe vesten, da skibets udstyr kun er til nødsituationer! 

Vi forventer at fange hornfisk og torsk og måske nogen sild, og hvis viser sig 
at der til den tid er gang i de flade, vil der blive arrangeret ormeindkøb. 
Tilmelding: Lars Frø, tlf. 44 95 05 18. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
 

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

 

 

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 på denne dag. 
   

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 
 

   

Opfordring 
Er der medlemmer, der selv arrangerer ture og gerne vil have an-
dre/flere med så få det rundsendt via foreningens infomail. Mail til 
farum_lystfiskerforening@post.tele.dk 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

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.  
 

Junior-gedde-sandart-tur 
Søndag den 21. marts 2004  
Turen går til en god gedde-/sandartsø ”i nærheden af Farum”… 
Tilmelding: Theis Kragh, tlf. 35 85 84 94. 
 

Specimen-aften i klubhuset 
Torsdag den 15.april 2004 kl. 1930 
Claus Søndergaard og Jesper Rodkjær Petersen inviterer til en 
suder-/medeaften i klubhuset ovennævnte dato. Vi regner med 
at se en video, hvis det er muligt. Derefter bliver der en eller 
anden form for oplæg om grej, foder, metoder etc.  

Hilsen Jesper Rodkjær 
 

Aborretur på Furesøen 
Søndag den 25. april 2004 
På denne tid myldrer myggelarverne frem fra bunden af 
søerne, og aborrerne er "hjernevaskede" på denne 
lettilgængelige føde. De har lige smidt rognen så de er 
godt sultne, men myggelarver er noget småtteri, og der 
skal ædes hele dagen for at fylde vommen op. Derfor er der netop på denne tid 
mulighed for et rigtig godt fiskeri, hvor man bruger regnorm som aborrerne 
åbenbart opfatter som særligt attraktive myggelarver.  

Brug et forfang med to kroge, størrelse 4 til 8, over et blylod som skal ligge 
på bunden med stram line eller slæbes henover. Brug en følsom stang og spun-
den line, og så snart de forsigtige rusk i agnen kan mærkes, skal der gives til-
slag, inden aborren opdager at der er krog i maden.  

På Furesøen plejer fiskene at findes på 8 til 12 meters dybde. Man kan bruge 
erfaringerne fra Sundet hvor der fiskes fladfisk på samme måde. 

Da det er lige før sæconstart er det muligt at vi skal starte med at få bådene i 
vandet inden vi kan komme af sted. 
Tilmelding til Lars Frø, tlf. 44 95 05 18. 
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Du vil jo godt! 

FHFT-tur - Familie-hygge-fisketur 
Torsdag den 20. maj - søndag den 23. maj 2004 
FHFT er forkortelsen for "Familie - Hygge – Fiske - Tur" d.v.s. en fisketur, 
hvor man overtaler familien til at prøve fiskeriets glæder, sammen med andre 
ligesindede. Husk at tage børnene med. 

Vi har i år besluttet os for at prøve i et nyt område og har booket os ind på 
Skærby Camping ved Nykøbing Sj. 

Turen lægges som sædvanlig i Kr. Himmelfartsferien, således at vi burde 
kunne få et rimeligt vejr. Perioden er god, fordi man, for de fisketossedes 
vedkommende kan fiske hele døgnet og for os andre, rimelig normale, kan fiske 
når vi har lyst efter ørreder og hornfisk, som der findes i rå mængder af på den-
ne tid. Også af uøvede og børn. 

Der vil blive arrangeret 2 fiskekonkurrencer i perioden fredag kl. 20.00 - lør-
dag kl. 16.00. Een for børn og uøvede (her tænker jeg igen på piger) og een for 
de mere øvede  

Som nævnt er det en tur for M/K 
med/uden børn/familie Nogle vælger 
at komme væk hjemmefra alene, andre 
kommer i stimer og benytter turen 
som en familiesammenkomst 

Uanset hvilken form for fisketur 
man vælger, finder vi en passende 
indkvartering (hytter, telt eller campingvogn) Det vil selvfølgelig være muligt 
kun at tilmelde sig for en enkelt eller 2 overnatninger. 

Aftenmåltiderne foregår sædvanligvis på den måde, at vi samles til fælles-
spisning, hvor vi griller/ryger noget af dagens fangst, hygger os med et godt 
glas vin og I øvrigt får motioneret armene med lidt strækøvelser. 

Så har du og din familie lyst til at deltage i denne familiefisketur, så 
ring/mail til undertegnede for forespørgsler og tilmelding.  

Der vil være en begrænsning på deltagerantallet, så først til mølle... Jeg har 
reserveret et antal hytter og campingvogne, men af hensyn den endelige reserva-
tion af overnatningsmuligheder bedes tilmeldingen ske så hurtigt som muligt. 

Tilmelding til Charles på 44 95 28 90 eller på CHUCK@COMPAQNET.DK 
Vi ses på Skærby Camping. 
 

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

Gedde-konkurrence på Farum Sø 
Søndag den 2. maj 2004 kl. 1000-1600 

Kl. 0900 Åbnes "Fiskerhytten". 
  Kaffe, te, morgenbrød m.v. kan købes til foreningsvenlige priser. 

Kl. 0930  Lodtrækningen om bådene starter. Kort over søen udleveres. 
  Deltagergebyr: seniorer kr. 20,- / juniorer kr. 10,- 

Kl. 1000  Gedde-konkurrencen starter. 
  Dommerbådene føres af Lars og Adam. Her kan der løbende 

indvejes gedder m.h.p. hurtig genudsætning, hvis man ikke har 
mulighed for opbevaring (båd uden dam, ingen keepsack etc.) 

Kl. 1500  Varme pølser og brød m.v. kan købes i "Fiskerhytten". 

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

Kl. 1630  Slut-indvejningen finder sted. 

Kl. 1645 Uddeling af præmier og overrækkelse af pokaler i ”Fiskerhytten”. 
  

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

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

• Der må ikke anvendes el-motor i Farum Sø. 

• Konkurrencedeltagerne må anvende ekko-lod og valgfrie agn. 

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

• Udover de 
eftertragtede 
vandrepokaler 
til bedste 
senior- og 
junior, vil der 
være mange 
fine præmier,  
bl.a. stænger, 
hjul, woblere 
m.v. 

• VEL MØDT – 
SØ-
UDVALGET! 
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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 bin-

der 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. 

Vel mødt - dine klubaften-ansvarlige! 
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Grej: Hvis ikke du har det i forvejen så anskaf noget godt grej. Spinnestang og 
fluestang samt nogle gode robust hjul. Stærke liner skal du også have. 

Endegrej: Et par æsker med grej så som kystpirke (15-30 gram), blink (4-12 
gram), woblere (10-20 gram) og kystfluer (bind dem selv i klubhuset, red!). 

Fisketøj: Køb kun de kendte kvalitets-fiskejakker og waders. Hold dig fra de 
billige tilbud, de holder ikke i længden. Husk også en wadestav til de stenede 
kyster. 

Vinterfiskeri: Varmt og åndbart undertøj, dertil et lag mellemtøj (fleece), swea-
ter og buks. Husk også varme strømper og vanter og en god hue. 

Heldagstur: En solid madpakke og drikkevarer. Husk også noget varmt at drik-
ke (kaffe/te). 

Fødeemner: Sæt dig ind i havørredens fødeemner – sand- og børsteorm, tobis 
og kutlinger, tanglopper og andet småkravl. Det er meget vigtigt, at du ved, 
hvor de findes og på hvilket tidspunkt. 

Pladser: Vælg nogle pladser du 
selv tror på – 4-6 stk. Fisk så på 
dem i al slags vejr. Kun på denne 
måde, finder du ud af, hvornår de 
enkelte pladser fisker bedst. 

Vejret: Chek altid vejrudsigten inden du tager af sted - ikke mindst blæst. 

Fisketidspunkt: Fisk fra tidlig morgen (et par timer inden solopgang) og om 
aftenen (et par timer efter solnedgang). 

Natfiskeri: Tag endelig på natfiskeri, der er et meget spændende fiskeri. Ørre-
derne kommer helt tæt på kysten for at jage. Fluefiskeri er her den rette medicin 
(boble og/eller fluestang). Husk mørke fluer, der gerne må være store. 

Variation: Fisk altid varieret. Jeg har set alt for mange fiske stereotypt og ma-
skinagtigt hele dagen uden at få bid eller fange noget. 

Klubture: Er ok men glem ikke at tage på en tur, hvor du er dig selv. Det er når 
du er alene af sted, du samler mest personlig erfaring. 

Kamera: Husk altid at have kameraet med, når du er på tur. Et foto at dig og 
fisken er altid sjovt at have med ned til en klubaften. 

John Svarre Rasmussen 
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Farum LF Spey Cast 
Fly Fishing Club  
John Svarre Rasmussen 
����: 4494 2809 
@: johnsvarre@jubiimail.dk 

 

Så blev det endelig en realitet – fluefiskeafdelingen under Farum Lystfiskerfor-
ening blev stiftet torsdag den 15. januar 2004 i ”Fiskerhytten”. 

Der var mødt overraskende mange medlemmer frem, der alle enedes om, at 
NU skulle det altså være. 

På mødet blev der udtrykt mange ønsker og fremsat forslag til diverse aktivi-
teter som f.eks. fluefisketure – herunder weekendture til Sverige og Jylland, 
fluekurser, grejlære og grejsammensætning samt meget andet. 

Der var i det hele taget stor iver for at komme i gang, og dette overbeviste 
undertegnede om, at det var både rigtigt og vigtigt at få oprettet en decideret 
flueafdeling i Farum Lystfiskerforening. 

På det stiftende møde blev der nedsat en styregruppe bestående af John Svar-
re Rasmussen (alias Stille-John), Christian Jørgensen og Vagn Hansen. Det er 
meningen, at de fremover skal koordinere de mange ønsker og ideer. 

Der blev ligeledes talt om at anskaffe en fluefiskerpokal, som medlemmerne 
skal konkurrere om. 

 

Første møde bliver torsdag den 11. marts 2004 kl. 1930 
Mødet vil omhandle grej og grejsammensætning: Det vil derfor være en god ide, 
hvis du tog stang og hjul + liner med denne aften. Det skal helst være det grej, 
du fisker mest med.  
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”I foråret startede det store EU-støttede restaureringsprojekt på Furesøen og her 
sidst på året, kan man gøre status over årets resultater. 

Man har i sommerens løb tilført ilt til bundvandet for at sikre, at der ikke blev 
frigivet fosfor. Det sker ellers, når ilten forsvinder fra bundvandet. Resultatet 
var meget opløftende, for man kunne regne sig frem til, at 
den interne belastning med fosfor var reduceret fra 10 til 3 
tons. Den eksterne belastning med fosfor var allerede inden 
projektets start reduceret til 2 tons om året mod hele 40 tons 
omkring 1980. På et tidspunkt var iltningen så effektiv, at den truede med at 
fjerne det naturlige springlag, men man fik tilpasset ilttilførslen og undgik pro-
blemet.  

Det andet væsentlige tiltag sammen med iltningen er opfiskning af fredfisk 
som skaller og brasen, og det har vist sig noget vanskeligere, end man havde 
forudset. Der er totalt fanget ca. 40 tons, og det er en del under den målsætning, 
man havde. De faste bundgarn har virket som forventet, men der har været pro-
blemer med voddragningen. 

Projektet giver også viden, man som lystfisker kan have glæde af. Undersø-
gelser man har lavet i løbet af året har afsløret, at søen rummer masser af store 
aborrer langs skrænterne, mens bestanden af sandart ikke er voldsom stor. Læs 
mere om projektet på http://www.furesoe.dk/.” 
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”Fra og med 2004 ændres premieredagen i Mörrumsåen fra 
den 1. april til den sidste fredag i marts. Derfor er startda-
toen i den nye sæson fredag den 26. marts. I 2002 overgik 
ejerskabet af Kronolaxfisket fra det privatejede selskab 
Assi Domänvärket til det statslige svenske skovselskab 
Sveaskog. Flytningen af premieredagen begrunder Sveaskog 
og Kronolaxfisket i Mörrum med, at de gerne vil gøre 
premieredagen til en folkefest for alle og specielt for lystfiskere både fra 
Sverige og udlandet.  

Hermed vil Kronolaxfisket gøre det lettere for lystfiskerne at deltage i premi-
eredagen og de følgende to dages fiskeri uden, at de behøver at tage fri fra ar-
bejde, især fordi anden- og tredjedagen bliver henholdsvis lørdag og søndag. 

For at deltage i premierefiskeriet den 26. marts 2004, skal du sørge for at din 
ansøgning når frem til Sportsfiskerkontoret ved Mörrums Kronolaxfiske senest 
den 15. januar 2004.  

Men det er blevet meget lettere at lave ansøgningen, da du kan gå ind på 
www.morrum.com, og udskrive en pdf-fil (adressen er: http://www.morrum. 
com/svensk/premiarfiske.pdf) som bare skal udfyldes og sendes til den angivne 
adresse.” 
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”På et møde den 20. november 2003 mellem miljøminister Hans Chr. Schmidt, 
Frederiksborg Amt samt en række kommuner og organisationer blev det beslut-
tet, at området ved Gribskov og Esrum Sø skulle udpeges som det femte pilot-
projekt til en nationalpark i Danmark.  

Der har tidligere været uenighed om hvilke områder, der skulle indgå i natio-
nalparken, men der blev fundet en løsning på mødet, der tager udgangspunkt i 
de store statsejede arealer i området. Der skal desuden etableres korridorer mel-
lem områderne, som giver bedre mulighed for spredning af dyre- og plantearter. 

Det er uklart hvilke konsekvenser, det vil få for fiskeriet i området, men det 
er Danmarks Sportsfiskerforbunds holdning, at etablering af nationalparker for 
det første ikke må betyde en forringelse af adgangen til at dyrke fritidsaktivite-
ter i området og for det andet ikke i almindelighed må betyde en opdeling af den 
danske natur, så alle resurser til naturgenopretning tildeles nationalparkerne på 
bekostning af den øvrige natur. 
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”Danmarks Sportsfiskerforbund er orienteret om, at der foreligger planer i 
Skov- og Naturstyrelsen om ændring af de nugældende regler for sejlads på 
Esrum Sø. Det foreligger oplyst for forbundet, at disse planer skulle omfatte et 
forbud mod sejlads med benzindrevne motorer således, at kun sejlads med el-
drevne motorer og med årer frem over skulle være til-
ladt. 

Danmarks Sportsfiskerforbund formoder, at et eventu-
elt forbud mod anvendelse af benzinmotordrevne både 
på Esrum Sø ikke omfatter de mange små lystfiskerbåde, 
der i dag færdes på søen drevet af beskedne, støvsvage og miljøvenlige motorer. 
Desuden er der fastsat regler for hastighedsbegrænsninger til 2 knob inden for 
100 meter fra bredden og max. 5 knob ved sejlads uden for 100 meter zonen – 
alt sammen for at gøre sejladsen så hensynsfuld som mulig over for såvel andre 
brugere af søen som over for miljøet. 

Esrums Søs størrelse vil det af sikkerhedsmæssige årsager være helt uforsvar-
ligt at nedlægge forbud mod anvendelse af benzindrevne motorer. 

Forbundet er bekendt med flere situationer, hvor eldrevne motorer er brudt 
sammen/løbet tør for strøm langt fra land med risiko for liv og lemmer for de 
ombordværende til følge. Det er også dokumenteret, at elmotorer mangler mo-
torkraft til at kunne give sejlerne den tryghed i sejladsen, der er nødvendig, ikke 
mindst når der er hårdt vejr og krappe bølger på søen. Der er mange eksempler 
på, at både med elmotorer har skullet undsættes og trækkes i land af benzinmo-
tordrevne både. 

Derfor anmoder Danmarks Sportsfiskerforbund nu Skov- og Naturstyrelsen 
om at revurdere planerne om forbud mod benzinmotordreven sejlads, så de nu-
gældende sejladsregler fastholdes.” 
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Mødet for nye medlemmer – 16. september 2003 
”Tak til Charles Iversen og Ole ”Basse” for en god og informativ aften afholdt 
til glæde for de mange fremmødte nyindmeldte medlemmer (og en enkelt eller to 
”ældre”!). 
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Jule-hygge-dagen i klubhuset – 11. december 2003 
”Flere end 30 medlemmer fandt vej til klubhuset denne mørke, regnfulde aften. 
Desto hyggeligere var det 
inden døre, hvor Ole ”Basse” 
sørgede for glögg og æbelski-
ver til alle. Og så stod der 
midt på gulvet det vel nok 
flotteste juletræ endnu set i 
klubhuset! Og nyt komfur..! 

Tak til Ole ”Basse” (indkøb 
m.v.), Morten (anskaffelse af 
juletræ), Charles (oprydning) 
og Hilmer (nyt komfur) for 
indsatsen.” 
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Junior-karpeturen – august/september 2003 
”I løbet af efteråret er det blevet til at par junior ture. Den ene har været efter 
skaller, suder og karpe og den anden har været efter gedder.  

Den første tur, hvor vi var ude at mede gik ganske glimrende, selv om det 
med det samme skal siges at udbyttet ikke var super prangende.  

Der var denne dag mødt fire af de brave op for at udfordre karperne. En af ju-
niorerne (Adam) mødte ½ time før os andre for at fodre en plads op. 

Dette resulterede i, at han allerede ti minutter efter at alle mand var ankom-
met havde hug af den første karpe. Den var dog ikke lige til at styre og efter en 
et stykke tid fik den desværre sat sig i en busk. Det var dog langt fra det sidste 
hug at Adam fik, han havde kontakt til ikke mindre end 5 fisk i løbet af turen.  

Så det må virkelig siges, at han havde fået styr på karperne. Den plads han 
havde valgt at fiske var meget vanskelig, og 
da karper fighter MEGET bedre end ørred var 
det desværre kun én enkelt der gled ind over 
netrammen. Fisken blev foreviget på film og 
derefter blev den nænsomt genudsat. Ud over 
dette blev der fanget suder og skalle på turen. 
Alt i alt var det en glimrende tur med højt humør og fint vejr (læs ”ingen regn”). 

 

Charles Iversen, Niels Olsen, Lars ”Frø”, Henrik 
Jart og Stille-John 
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Den 9. november var det igen blevet tid til at tage med drengene på fisketur. 
Rygtet gik at der var blevet taget et par store gedder over 6 kilo samt nogle fine 
sandarter i en af de lokale søer. Derfor blev der hurtigt stablet en junior ”preda-
tor” tur på benene. Landstængerne og agnsfiskene blev fundet frem og så var der 
ellers bare med at komme af sted.  

På vej til søen blev taktikken gennemgået og vi blev enige at fiske søens øst-
lige side, således at vi havde henholdsvis ryg- og sidevind. Efter at vi havde 
affisket et måtte vi desværre konstatere at der ikke var særlig godt gang i fiske-
riet, idet at vi ikke havde haft et eneste hug endnu. På dette tidspunkt var ”rådne 
dyr gode”. Vi besluttede os derfor for at prøve en anden sø, hvilket skulle vise 
sig senere ikke at være en dårlig ide.  

Efter en del kravlen gennem diverse buske fandt vi en god plads i den ”hem-
melige” mose. Peter havde allerede rigget sin stang til, så han havde agnen i 
vandet i løbet af et par minutter, og som det jo tit går ”først til mølle først mel i 
munden”. Tyve sekunder efter at agnen havde ramt vandet blev den glubskt 
inhaleret af en gedde. Bremsen blev justeret og modhugget blev givet. Et par 
minutter senere var Peters første gedde en realitet, ikke noget monster, men en 
flot fisk.  

Efter denne hurtige fisk til Peter var det meget tydeligt at se, at Casper var 
blevet ramt af et svært anfald af akut fiskefeber. Nu skulle stangen rigges til og 
det kunne kun gå for langsomt. Fem minutter senere boppede begge flåddene 
lystigt rundt på overfladen. Casper fik rigget til på 
rekord tid og Peter havde fået bundt sig et nyt 
forfang. SVOP – agnen var blevet nappet og 
derefter blev linen flået af Caspers hjul. Efter ti – 
femten sekunder stoppede fisken og der blev givet 
modhug. Fisken blev nænsomt afkroget i 
vandkanten og genudsat. 

Peter nappede en fisk mere og Casper bommede to mindre, førend at fiskeriet 
dødede lidt ud.  

Nu var det tid til at prøve noget nyt. Peter rykkede agnen hen i en lille bugt 
og Casper lavede et feber kast ud til en lille bugt i åkande bæltet, som vi endnu 
ikke havde affisket. Caspers agn arbejdede helt perfekt, hvilket resulterede i at 
flåddet kom længere og længere ind mod kanten af åkanderne.  

Agnen blev nuppet og kort efter kom der en hvirvel, der kunne gøre en 5 he-
stes motor misundelig. Da modhugget blev givet var der ingen tvivl – dette var 
en STOR fisk. Klingen fleksede helt i bund og åkander der kom i vejen for linen 
blev skåret over som var de lavet af smør.  

Da fisken kom ind foran kunne jeg hurtigt anslå den til at være en 8 kg+. Ef-
ter et par seje udløb så det ud til at den var klar til at komme i nettet, men ak. 
Lige da nettet skulle til at glide ind under fisken åbner den munden og ryster på 
hovedet. Ud af munden ryger agnsfisken en gedde på 800-900 gram og desværre 
også krogen. Den lille gedde er sprit levende og det viser sig at den han den ene 
krog siddende lige i mundvigen. Hvilket vil sige at den lille gedde har nappet 
agnet, hvorefter den store gedde resolut har nappet begge dele lige bag efter.  
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Hvis der ikke har været fiske-feber i de to drenges øjne før så er de 100 % tænd-
te nu. Stængerne bliver agnet om med friske agn og området bliver afsøgt for 
fisk. Efter endnu en times fiskeri bliver Peters flåd trukket stille og roligt under, 
hvorefter at det rykker sig en meter for derefter at blive stående. Et kontant 
modhug bevirker intet andet end at stangen krøller fuldstændigt sammen, men 
efter et par sekunder begynder der at komme liv i tingene.  

Efter en rigtig god fight, der efter Peters udsagn varede alt for længe, kunne 
jeg nette en super fin fisk for ham. Afkrogningsmåtten blev fundet frem og Cas-
per fik æren af at afkroge dyret. Vægten blev nulstillet og fisken kom i veje-
slyngen – 6,8 gode danske kg. og Peter var i ordenes bogstaveligste forstand 
flyvende. Efter lidt instruktion i håndtering af store gedder, fik vi taget et par 
billeder og derefter bliver fisket sat tilbage i sit rette element. 

Alt i alt har det været et par hyggelige ture med godt fiskeri.” 
9+�������+�
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Bro-opsætning - Farum Sø – 5. april 2003 (tilføjelse) 
Charles Iversen lagde fliser til og Henrik Jart gjorde brug af sine professionelt 
erhvervede flise-kundskaber til re-etablering af ”solgården” (området ud for 
køkkendøren). Belægningen er således nu hævet med 15 cm, og det skulle for-
håbentlig ikke længere være nødvendigt at ”soppe” hen til køkkendøren i efter-
års-/vintermånederne, hvor det hele ellers har stået under vand de seneste par år.  

��������	�
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Sø-sætningen af udlejningsbådene - Farum Sø - 24. april 2003 
Jesper Petersen styrede begivenhedernes gang denne aften, hvor de 15 både til 
bådudlejningen ved Farum Sø blev søsat.  

Det skete under ledelse af Jesper Petersen og med uvurderlig hjælp fra Jesper 
Rodkjær Pedersen m.fl. 
 

Bro-opsætningen - Stavnsholt – 25. maj 2003  
Stor tak til: Lars ”Frø”, Bjarne Jensen, Charles Iversen og Steffen Faisst. 
 

Optagningen af udlejningsbådene + FR-bådene - Farum Sø - 13. 
november 2003 
Stor tak til: Ole Gammelmark, Morten Søndergaard, Bjarne Jensen, Charles 
Iversen, Christian Jørgensen, Theis Kragh, Adam Nielsen og Steffen Faisst. 

I aftenmørket opsatte vi kraftige 500 wat spots, så vi kunne finde rundt. Vej-
ret var i øvrigt som bestilt til lejligheden – mildt og vindstille. 
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Optagningen af Stavnsholtbroen + både - 22. november 2003 
Stor tak til: Lars ”Frø”, Bjarne Jensen, Adam Nielsen, Ole Gammelmark, Mor-
ten Søndergaard og Charles Iversen. 

Lars havde sædvanen tro dækket op med morgenbord med kaffe i porcelæns-
stel, en lille en til halsen (Dr. Nielsen) samt frø-snappere (ja, ja - vi var nogle 
der godt forstod hentydningerne Lars!). 

Med så mange kompetente folk samlet tog det ikke mere end 1 ½ time at få 
tage såvel bro + både op. 

Som dagens festlige indslag valgte Ole ”Basse” at træde ned i et meterdybt 
undersøisk hul opstået i forbindelse med udlægningen af de så omtalte ilt-
slanger. ”Basse” var helt væk i nogle sekunder og kan nu bryste sig af medlem-
skab i ”Pingo-klubben” (medlemmer der også dykker under fisketure el.lign. 
arr.). 

Han var dog vel forberedt og havde således medbragt et komplet sæt skiftetøj. 
 

 

Optagningen af SU-broen + SU-bådene i Farum Sø 
22. november 2003 
Stor tak til: Ole Gammelmark, Morten Søndergaard, Charles Iversen samt Hen-
ning Schmidt fra SU og Jesper Winding fra LF. 
 

Diverse – anskaffelser m.v. 
Nyt (brugt) køleskab til klubuset – tak til Charles. Helt nyt komfur til klubhuset 
– tak til Hilmer og Basse samt Farum Kommune og Charles for bortkørsel af det 
gamle komfur + køleskab. 

@��������������?��
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Lars ”Frø”, Adam S. Nielsen, Bjarne ”Steelhead”, Charles Iversen og Ole ”Basse”, 
mens han endnu kunne smile…  
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”Mikkel Dyrhof 6 år fra Værløse, som er vild med fiskeri, har tit cyklet af sted 
med fuld oppakning ned gennem skoven til de 2 søer, Farum Sø og Furesøen 
med Fiskebæk Å imellem, hvor der 
altid er sjovt at komme og smide linen 
ud og fiske efter både aborrer og skal-
ler, og tit kommer der også små klyn-
ger af sorte muslinger op krogen. 

Han havde længe haft en eventyrlig 
lyst og drøm om, at komme ud på en 
rigtig fiskekutter og sagde derfor, at 
nu var han blevet stor nok til at kom-
me med. 

En morgen meget tidligt vækkede 
og overraskede far Kevin derfor lille 
Mikkel ved at sige, ”i dag svømmer 
der mange sild og torsk i vandet”, så 
det var hurtigt på med tøjet og i en 
fart drog de begge 2 afsted nordpå op 
til kysten ved Rungsted. 

Her lå fiskekutteren Hanne Berit sejlklar og vandet var nærmest helt blåt og 
roligt og der var allerede kommet en hel del folk ombord og straks blev vi også 
budt velkommen af skipper. 

Fiskene var i rigtigt bidehumør, og 
Mikkel befandt sig godt tilpas og 
fangede straks nogle sild, der rigtig 
glimtede flot som sølv i solen, i mens 
mågerne skreg oppe fra luften. 

Så lige pludselig var der en stor 
modig torsk, til Mikkels fryd, som 
lystigt åbnede munden og bed på den 
skarpe 3-krog og den slog og 
sprællede bare så meget med halen 
fra side til side, så saltvandet 
sprøjtede lige op i hovedet på far, 

Heldigvis var linen bragende stærk 
0,70 mm, så det var bare sejt, at få 
halet torsken ind og den blev vejet til 
3,8 kg. 

Mikkel var nu rigtig stolt og glad 
over sin fangst. Farmand sagde æh og 
øh, for han havde nemlig kun fanget 
31 sild og så i øvrigt underholdt hele 

besætningen med at fortælle, at torsken bruger sit skæg til at smage med, lige-
som katten bruge sine knurhår.” 

Kevin ”farmand” Dyrhof 

Stolt Mikkel med stor aborre 

Mikkel med rekord-torsken 
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FEBRUAR 2004 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 02: Kulmulen udkommer! 10.00 
Torsdag 05: Klubaften – fluebinding (Christian/John) 19.30 
Fredag 06: Havtur – Tindur    
  Tilmelding: Ole Gammelmark – 4364 0273 
Søndag 08: Kysttur til Fjorden     
  Tilmelding: Christian Jørgensen – 4495 1062  
Mandag 09: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 12: Klubaften – aborre-foredrag (Lars”Frø”) 19.30 
Torsdag 19: Klubaften – fluebinding (Charles/John) 19.30 
Torsdag 19: Havtur – Bonito 07.00
  Tilmelding: Ole Gammelmark – 4364 0273  
Torsdag 26: Generalforsamling i klubhuset 19.30 
 

MARTS 2004 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 01: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 04: Klubaften - fluebinding (Christian/John) 19.30 
Torsdag 11: Klubaften – almindelig hygge (Ole) 19.30 
Lørdag 13: Havtur - Bonito  06.00

  Tilmelding: Ole Gammelmark – 4364 0273  
Torsdag 18: Klubaften - fluebinding (Charles/John) 19.30 
Lørdag 20: Kysttur til Sveriges syd-/østkyst  05.00

  Tilmelding: Christian Jørgensen – 4495 1062  
Søndag 21: Junior-gedde-sandart tur  
Torsdag 25: Klubaften – almindelig hygge (Morten) 19.30 
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APRIL 2004 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Torsdag 01: Klubaften - fluebinding (Christian/John) 19.30 
Mandag 05: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 15: Klubaften – Specimen-foredrag 19.30 
Torsdag 15: Deadline til maj-nummeret af ”Kulmulen” 
Søndag 18: Kysttur til Vestsjælland    

  Tilmelding: Christian Jørgensen – 4495 1062  
Torsdag 22: Klubaften – fluebinding (Charles/John) 19.30 
Søndag 25: Aborretur på Furesøen (Lars ”Frø”)    

  Tilmelding: Lars ”Frø” – 4495 0518 
Torsdag 29: Klubaften – almindelig hygge (Morten) 19.30 
 

MAJ 2004  
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Søndag 02: Gedde-konkurrence på Farum Sø 09.00 
Mandag 03: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 06: Klubaften – fluebinding (Christian/John) 19.30 
Torsdag 13: Klubaften – almindelig hygge (Ole) 19.30 
Søndag 16: Familie-Havtur på Øresund - Arresø    
  Tilmelding: Lars ”Frø” – 4495 0518 
Torsdag 20. Familie-hygge-fiske-tur til Skærby Camping    
  Tilmelding: Charles Iversen – 4495 2890 
Torsdag 27: Klubaften – fluebinding (Charles/John) 19.30 
Torsdag 22: Klubaften – fluebinding (Charles/John) 19.30 
Torsdag 29: Klubaften – almindelig hygge (Morten) 19.30 
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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 Ambassa-
deur Cuppen, der samtidig fungerer som udtagelse til EM. 

Turoversigt – 2004 
Dato Dag Tur Sted Bem. 

31. januar Lørdag DHF´s Generalforsamling Hvidovre 1600 
01. februar Søndag DHF´s Pokalstævne Helsingør 
21. marts Søndag Roskilde Havfiskefestival Helsingør Amb. 
25. april Søndag Hvidovre Cup Helsingør Amb. 
22.-23. maj Lø./Sø. Skagen Havfiskefestival Skagen Amb. 
12. juni Lørdag DHF´s Klubmesterskab Hirtshals Amb. 
04. juli Søndag Torske Cuppen Helsingør Amb. 
07. august Lørdag Nordjyske Mesterskaber Hanstholm Amb. 
21.-22. august Lø./Sø. DM Helsingør Amb. 
29./5. aug./sep. Fr./Fr. EFSA Europamesterskaberne Irland 

 ("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup) 
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Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 
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” Nye måder at købe fisketegn på betyder, at vi accepterer nye former for kvitte-
ring for, at man har købt fisketegn, lyder det i en pressemeddelelse fra Fiskeri-
direktoratet.  

Udover kvitteringen fra posthuset er et gyldigt fisketegn nu også et kontoud-
tog (eller en kopi), en PBS-meddelelse eller et print af en kvittering fra en beta-
lingsoverførsel sammen med indbetalingskortet. Fæ lles for alle kvitteringstyper 
er, at de skal væ re påført navn og adresse samt at beløbet er indbetalt.”  
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” Det er ikke billigt at lave sit eget Put and Take og ikke mindst skal der også 
betales for fiskene. Fire unge mæ nd fik så den ide, at man jo kunne stjæ le fiske-
ne, det ville mindske omkostningerne en del.  

Ved Bangsbo Hovedgård tæ t på Frederikshavn er der en voldgrav med karper, 
så her hentede de fire ungersvende i 20-årsalderen omkring 30 fine karper til 
deres eget Put and Take.  

Nogen kom dog til at tale sig meget over sig, at politiet blev inddraget og de 
fire tyvfiskere blev anholdt. Karperne er nu tilbage i voldgraven ved Bangsbo 
Hovedgård. Der venter de fire anholdte et retsligt efterspil den 17. december.”   
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” Køge Sportsfiskerforening er netop blevet tildelt Køge Kommunes Agenda 21 
pris for 2003. Foreningen er blevet indstillet af Danmarks Naturfredningsfor-
enings lokalkomite, der i sin indstilling bl.a. skriver, at man fremhæ ver forenin-
gens initiativ til restaurering af Køge Å, og det store frivillige arbejde medlem-
merne i den forbindelse har ydet. 

Dommerkomiteen var enig, og gav prisen på 6.000 kr. til foreningen med den 
begrundelse, at man anså det for vigtigt, at brugere af naturen også yder en aktiv 
og frivillig indsats i forbindelse med naturbevarelse og naturgenopretning.”  

A����#�#��":�2�������)�
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Husk at du for blot 245,- 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 Morten Søndergaard på tlf. 4499 1607. 
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af Bent Laursen, Lystfiskeriforeningen 
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Lystfiskeriforeningen har befisket de sjæ llandske søer i 
over 75.000 mandeår; altid som lystfiskere – tilbage i 
tiden har vi udlejet erhvervsfiskeret. Vi har væ ret pione-
rer fra de spæ de miljøforbedringer og klart førende, hvad 
angår udsæ tninger i danske søer. 

Vi har altid haft og har ideligt i dag klare holdninger – 
men også grundlæ ggende en respekt for andre brugere og 
alt liv i naturen – vi har derfor til enhver tid kunnet indgå 
aftaler med fiskeretsejere i takt med tidens forandringer. 

Ifølge sagens natur vil vi helst fange fisk, gerne (meget) store fisk og i de fleste 
tilfæ lde, skal disse væ re rovfisk, såsom aborre, gedde og sandart. 

Erhvervsfiskeri til stor skade 
Vi oplever det fortsatte erhvervsfiskeri på enkelte søer som en forhistorisk 

urentabel økonomi, uden kulturhistorisk væ rdi; forbeholdt så få, som kan tæ lles 
på én hånd, til stor skade for og begræ nsning af udøvelsen af det rekreative lyst-
fiskeri for landets borgere. 

Erhvervsfi-
skeriets træ ngte 
økonomi har til 
tider ført til 
ligefrem rov-
drift i form af 
trawlfiskeri, 
der f.eks. har 
voldt stor skade 
på sandartbe-
standen i Arre-
sø og, frataget 
lystfiskerne 
muligheden for 
fangst af stor-
aborrer på Es-
rum Sø gennem 
næ sten 40 år. 
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Lystfiskeri har positiv indvirkning 
Lystfiskeriet derimod drejer sig ikke kun om kroner og øre og fisk. Det giver en 
rekreativ mulighed midt i hverdagens jag og stress. Selve lystfiskeriet har kun 
en meget lille påvirkning på fiskebestandene og økologien i vore søer. Derimod 
har det en meget stor positiv indvirkning på folkesundheden; og skal vi endelig 
tale penge, er det vel klart for de fleste, hvorledes forholdet er mellem hvert 
kilo rekreativt fanget fisk og erhvervsfangster. 

Erhvervsfiskeriet er kendetegnet ved at væ re et smalt, målrettet fiskeri, uden 
økonomiske interesser for at skabe eller vedligeholde en naturlig balance i søen 
mellem planters væ kstmuligheder og forholdet mellem rovfisk og skidtfisk. 

Erhvervsfiskeriets påvirkning af antal og størrelse af lystfiskerfangede gedder 
har væ ret ringe på Esrum Sø. Derimod har det tidligere omtalte rovfiskeri på 
aborre, i takt med fæ rre erhvervsfangede ål, haft dramatisk indflydelse på lystfi-
skeriet efter denne herlige stribede røver. Siden erhvervsfiskeriets ophør i 1997 
er gennemsnitsvæ gten for rapporterede lystfiskerfangede aborrer steget fra 0,3 
kg til lidt over 0,7 kg i 2002. Dog skal det lige næ vnes, at mange mindre – gen-
udsatte – aborrer selvfølgelig ikke er medregnet. 

Det kan næ vnes, at alene i september 2003 har vi indrapporteret flere end 50 
aborrer over 1,2 kg med de største op til 1,9 kg. Denne statistik kræ ver næ ppe 
flere ord! 
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Stop forureningen ved kilden 
Overskriften, der går forud for enhver form for diskussion om sø-økologi, er 
helt klart: Stop forureningen ved kilden! Der er fra politisk hold opstillet mange 
målsæ tninger for vore søers fremtidige tilstand, men disse alene er ikke et alibi 
for at starte naturgenopretning over en kam. Kun en grundig analyse af den en-
kelte søs unikke forhold kan skabe grundlag for en prioritering og valg af hvor-
vidt og hvilken type restaurering, der i givet fald skal anvendes. Allerede her er 
det vor pligt og mål at deltage i prioriteringen og selve beslutningen.  

Efterfølgende er det 
yderligere vor opgave at 
påvirke tiltagene ud fra 
vore erfaringer i samspil 
med anden sagkundskab 
– og i sidste instans se 
til, at der rent faktisk 
sker noget som resultat 
af de mange planer. 

Sø-vedligeholdelses-
mæ ssigt har de fleste 
store rensningsanlæ g 
betydet et stop for foru-
rening på næ r ved sky-
brud, der fortsat kan 
give overløb og efterfølgende forureninger. Derimod findes der fortsat mange 
mindre spildevandstilløb, som vi ganske enkelt på lokalt plan må forlange, at de 
enkelte kommuner, hver isæ r, får fjernet. 

Fiskeudsæ tninger 
Gennem årene har udsæ tningerne specielt koncentreret sig om ål og geddeyngel. 
Dette med ønsket om at støtte fangsten af læ kre spisefisk samt at bidrage til 
søernes balance ud fra devisen flere rovfisk – fæ rre skidtfisk. Sandarten som 
udsæ tningsfisk er derimod i de senere år lagt for had som en ” indslæ bt”  art. 
Sandart! Tilsyneladende kan der skabes borgfred omkring at lade sandarten væ re 
på de søer, den nu engang findes i og det faktiske forhold, at den vil blive be-
standsreguleret i takt med klarere vand = fæ rre sandarter.  

Vi lystfiskere må affinde os med dette 
rentvands-faktum men samtidigt kræ ve, at 
hvor sandarten har væ ret udsat for regulæ rt 
rovfiskeri og er forsvundet (for eksempel 
Arresø), inden at Arresø er blevet ren; at der 
her gives tilladelse til sandart udsæ tninger. 
Der er jo ingen grund til, at vi ikke skal have 
glæ den ved dette fiskeri, så læ nge det måtte 
vare. 
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Lystfiskere har også stemmeret 
Det er yderst vigtigt, at naturgenopretttelse-projekter, som næ vnt, tager ud-
gangspunkt i den enkelte søs forhold. Med andre ord – ikke samme størrelse 
passer alle. Analysen for den enkelte sø, sammenholdt med politisk besluttede 
målsæ tninger, skal alene danne grundlaget for, hvorvidt der politisk kan bevil-
ges midler og gives en tidshorisont for en restaurerings gennemførelse. Herefter 
er resten ” teknik” . 

Det er bydende nødvendigt, at projektets formål ikke siden æ ndres af den pro-
jekterende stab eller eventuelle entreprenører, der byder på projektet. 

Derfor er det vigtigt, at vi som lystfiskere også lokalt i første omgang kon-
centrerer os om målsæ tningen for søen og selve analyse-grundlaget, inden der 
tages beslutning om en restaurering.  

Dette var ikke tilfæ ldet omkring Furesø-restaureringen. Konsulenter og til 
dels projektgruppe havde fremlagt et nøglefæ rdigt projekt for de politiske be-
slutningstagere - og brugerne blev først inddraget efter, at beslutningen og fi-
nansieringen var på plads. I det hele taget bar projektet præ g af - bevares - at 
væ re økologisk i linie med målsæ tningen for søen, men også til en vis grad af 
selvreproducerende beskæ ftigelse og en redningsaktion for ikke mindst Farum 
Kommunes økonomi frem for en mere ultimativ afskæ ring af forureningskilder-
ne. Husk at lystfiskere også er borgere og har stemmeret i Danmark. 

Efterfølgende blev alle relevante brugergrupper inddraget, og her skal det til 
projektets ros siges, at der i rimeligt omfang også blev taget hensyn til lystfi-
skernes synspunkter; således at finansiering i form af salg af opfiskede rovfisk 
blev fjernet og disse nu bliver genudsat. Endvidere er de dræ bende nedgarn 
(gæ llegarn) til opfiskning af skidtfisk – og dermed også rovfisk – indtil videre 
sat i bero.  

Sluttelig er kommunikationen af største vigtighed. 
Specielt når man står overfor en gruppe med mange 
skeptiske, og lad os sige det rent ud – mistroiske lyst-
fiskere; specielt i lyset af ovennæ vnte tiltæ nkte 
finansieringsform. Derfor er en aftale selvsagt en aftale, og løbende kommuni-
kation kan ikke nedprioriteres – det giver lystfiskernes repræ sentanter væ sentli-
ge forklaringsproblemer overfor lystfiskere i al almindelighed. 

Praktisk forvaltning 
Dette afsnit sigter alene på den praktiske forvaltning, primæ rt af statens store 
søer, og ikke så meget på prisdannelsen og forhold omkring lejekontrakter for 
fiskeriet på søerne.  

Overordnet set siger det sig selv, at forvaltningen for den enkelte sø er under-
lagt lovgivningens krav og den bør have en klar målsæ tning, der ikke afskæ rer 
hverken den ene eller den anden brugergruppe.  

Endvidere må endelige godkendelser af decentralt forhandlede aftaler om-
kring brug af søerne væ re hos en central instans til sikring af, at lovgivning og 
målsæ tning reelt er opfyldt. 
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Lokale forhandlinger med lokale brugerrepræ sentanter vil tilgodese specielle 
lokale forhold – eksempelvis, at Furesøen er lidt af en Tivolisø og modsat, at 
Farum Sø er en stille-sø. 

Aftaler omkring forvaltning/fæ rdsel på og omkring mange søer er ofte et ganske 
ressourcekræ vende arbejde. Vi skal klart opfordre til, at pilotaftalen og aftale-
forløbet for ” fæ rdselsregler for Farum sø og Furesø”  i størst muligt omfang af 
Skov- og Naturstyrelsen, bliver viderebefordret til de enkelte skovdistrikter som 
et eksempel på god praksis, der illustrerer, hvordan der kan tages hensyn til 
specielle lokale forhold. Vi behøver ikke at genopfinde hjulet hver gang. 
Forholdet brugergrupper imellem skal kun kommenteres med, at vi kommer 
ingen vegne, så læ nge at udgangspunktet er, at vi ligger i hver sin skyttegrav og 
kaster med håndgranater efter hinanden og skovdistriktet. Vi bør væ re rummeli-
ge nok som naturglade mennesker til, at vi alle kan væ re der, under hensyntagen 
til naturen – vi er en del af den. 
Kort og godt 
Kort opsummeret: Vi ved, hvor det er galt og vi ved, hvad der er galt. Vi kender 
virkemidlerne fiskerimæ ssigt, økologisk og forvaltningsmæ ssigt. Vi kender de 
demokratiske spilleregler og skal vide at bruge vor indflydelse. Herefter er der 
de sæ dvanlige spørgsmål omkring tidshorisont og økonomi og politiske priorite-
ringer. Ærede medfiskere – lad os så få fodslaw og komme i gang.  

Ovenstående artikel, dæ kkende Lystfiskeriforeningens sø-politik og Dan-
marks Sportsfiskerforbunds sø-politiske program, er allerede i trit.  
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Jeg startede bilen torsdag sent om eftermiddagen for at køre de 1100 kilometer 
til Støren i Gauldalen, hvorigennem Gaula – elvenes dronning - løber. I Støren 
stod Tommy og ventede på mig.  

Det tager en 14-15 timer at køre derop – og det er en fantastisk tur! Jeg kører 
om nattet, hvilket har sine fordele – der er ikke for varmt i bilen og der er som 
regel ingen eller kun ringe trafik. Og så er der god plads på 
rastepladserne.  

Det er en utrolig smuk og betagende oplevelse at se solen 
stå op, når man kører i de norske fjelde. Er du bare en lille 
smule naturmenneske, skulle du tage og prøve det en gang. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel og termometeret sneg sig op på 25 + gra-
der, da jeg landede i Støren. Jeg blev vel modtaget, og fik de seneste nye infor-
mationer om laksefiskeriet af Tommy, som havde fisket her en lille uges tid.  

Fiskeriet gik noget op og ned, mest ned på grund af det varme vejr, og den 
meget lave vandstand. Men et par dage med overskyet og regn ville sæ tte gang i 
laksene - mente han. 

Efter at jeg var indkvarteret i huset hos vores væ ret Aune i Rognes gik snak-
ken om laksefiskeriet i Gaula. Tommy og jeg hørte på Vernes bedrifter i elven, 
og så på billeder. Hvor har den mand dog fanget mange store laks – tæ nk hvis 
jeg bare kunne fange en laks af sådan en kaliber!? Nå men efterhånden over-
mandede træ theden mig, og jeg måtte søge til køjs. 

Efter aftensmaden blev fluegrejet rigget til og termoen og madpakkerne blev 
pakket ned i rygsæ kkene, det hele blev lagt ud i bilen og vi kørte til Gaula-
elven. Nu var lakse-fiske-ferien for alvor gået i gang. Aftenens og nattens fiske-
ri gav et hug til mig, og en lille laks til Tommy som dog satte den ud igen. 

Lørdag tog vi afsked med Verner for denne gang, for vi skulle mødes med de 
andre oppe på Bonesgården. Det var for mig et glæ deligt gensyn med flere af 
laksefiskerne fra sidste år. Vi fik hurtig fordelt væ relserne mellem os – 2 og 2 
på hvert væ relse – og pakket ud. Derefter stod den på en let frokost, som Orla 
og Per anrettede. 

Snakken gik og laksefeberen sad dybt i alle 14 fiskere. Fluer – stæ nger – hjul 
- fiskemetoder og hvad ved jeg blev diskuteret under frokosten.  

Orla og Sextus havde således væ ret på Kola-halvøen for at fiske – sikke nogle 
laks de havde fanget. Anders og Bo var en uges tid i Mörrum, der til gengæ ld 
var en skuffelse. Næ sten ingen vand og alt, alt for varmt. Per og Poul fortalte 
om det utroligt læ kre fiskeri i River Spey i Skotland. Hertil kom så alle bille-
derne, som de havde taget rundt om i verden. Joh – det var ikke svæ rt at få kaf-
fen galt i halsen, med alle de historier. 

Om eftermiddagen gik vi så den obligatoriske gennemgang af Bonesvaldet, 
der består af selve Gaula-elven og side-elven Bua. I Bua har vi et stræ k på 4 
kilometer på den ene side. I Gaula har vi 2 kilometer også på den ene bred.  
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Bua som består mest af lange stryg og store høls, kan man kun fiske i middel til 
høj vandstand. I elven går der endog meget store laks på op – fisk på 10-20 kilo 
er ikke ualmindelige. 

I Gaula har vi nok noget af det bedste fiskeri i hele elven, for her løber den 
ned igennem en lille form for canyon. Hele valdet er inddelt i pools med hvert 
sit navn. De er - startende oppefra: 
1). Bua – 2). Buahølen – 3). Birketræ et – 4). Brønøy – 5). Ø vre og nedre Flona 
og 6). Bonesbæ k.  

I hver pool er der hotspots så som: 
1). Efter stryget ind i Buahølen  2). Hølen med fosnakken i Birketræ et – 3). De 
store sten i Brønøy – 4). Foran elefantklippen, efter stryget og i vinudet i Flo-
naen – 5). I stryget lige neden for bagtrappen og foran fosnakken i Bones Bæ k. 

Jeg har i den forbindelse ikke næ vnt selve Bua elven, da den er svæ r at fluefi-
ske i, og da det er et langt stykke. 

Tilbage i huset blev fluegrejet rigget til og nyanskaffelserne vist frem. Til vo-
res hus hører der en veranda, som er et naturligt samlingspunkt og hvor historier 
og waders bliver hæ ngt til tørre. 

Kl. ca. 20 gik de første og mest utålmodige laksefisker ned til elven. Poul og 
jeg ville først begynde ved 22-tiden, da det endnu var alt for lyst og elven lav. 

For ikke at vi fisker alle sammen i den samme pool, er vi delt op i hold. Et 
hold består af 2 mand, som får tildel en pool, efter et rotationssystem, som jeg 
ikke skal komme ind på her, da det er noget kringlet at finde ud af. Men det 
fungerert, og alle er glade for vi kommer hele stræ kket igennem på den måde. 

Efter en let gang kastetræ ning på marken var Poul og jeg klar til at tage af 
sted. På bilen havde jeg monteret et par stangholdere, så er man dejlig fro for at 
skille sin fluestæ nger ad, hver gang der skal flyttes til nyt fiskevand. 

Det var blevet mørkere, da jeg først gang sendte fluen ud i elven ved Brø-
nøy… ”  

                                         (fortsæ ttes i næ ste nummer af ” Kulmulen” ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bonesgård 
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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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” I skrivende stund er jeg mere i humør til at skrive en dødsannonce. Tynd is 
dæ kker vores elskede søer, moser og andre vandhuller. Er der noget, der kan 
give mig fiskefeber, så er det bevidstheden om, at jeg rent faktisk overhovedet 
ikke kan komme til at fiske. Hvis nu bare jeg lige kunne fiske...så skulle jeg nok 
fange den helt store osv. osv.  

Sandheden er jo nok, at selvom der var isfrit, så fik jeg ikke gjort helt så me-
get ud af det, som jeg går her og forestiller mig. I kender nok fornemmelsen 
kunne jeg forestille mig, men lad os da sammen lave det nytårsforsæ t, at vi vil 
fiske lidt mere i år end vi gjorde sidste år. 

Egentlig så jeg helst frosten forsvandt hen hvor peberet gror, men nogle vil 
måske håbe, at den bider sig fast, så de igen i år kan komme ud og fiske på isen. 

Sjæ lsø gav sidste år nogle rigtig pæ ne aborrer, så hvis isen bliver tyk nok, så 
er det bare med at væ bne sig med isbor eller økse og pimpelstang. Husk nu is-
dupper og tov, så vi andre slipper for at fange jer, når isen slipper. 

Skulle isen trods de dårlige odds forsvinde, ja så er der altså stadig en rigtig 
god grund til at væ re deprimeret. AGN!!! Her tæ nker jeg selvfølgelig på de spe-
cimenfiskere, som bru-
ger vinteren til at fange 
rovfisk på levende agn. 

Fiskeriet efter agnfisk 
er jo næ sten en selv-
stæ ndig gren indenfor 
specimenfiskeriet. Selve 
fiskeriet er sådan set 
ikke så svæ rt, men suc-
cesen afhæ nger som i så 
meget andet fiskeri om 
lokalisering. Om som-
meren er der jo skaller 
overalt, og de er ikke 
svæ re at lokke til biddet med en smule foder og nogle dåsemajs.  

Om vinteren derimod samler de sig i store stimer i søernes dyb eller også 
træ kker de op i åerne. Har man først fundet dem kan der gøres storfangster, men 
de skal altså findes først og det er lettere sagt end gjort. Derfor vil de fleste 
geddefiskere hellere fortæ lle, hvor de fanger gedderne end, hvor de fanger deres 
agn. Prøver man lykken med at fiske agnfiskene fra opankret båd, så kan det tit 
betale sig at have et par geddestæ nger med. Har man først fået lokket en stime 
skaller hen til sit foder, så sker det tit at gedderne følger efter. Ikke sjæ ldent 
oplever man, at agnfiskene i en periode stopper med at hugge.  

Allan Christiansen med 
et par flotte rudskaller 
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Farum LF Specimen 
Andre gange får man en skalle på, som så lige pludselig bliver meget tung, 
hvorefter linen spræ nger. Af disse grunde kan det godt betale sig lige at have et 
par af de nyfangede agn til at hæ nge under et flåd lige ved siden af båden. 

Hvis man vil spare sig selv for tidligt hårtab, så kan man i stedet for geddefi-
skeriet kaste sig over aborrerne. Agnfisk til aborrer er noget lettere at skaffe og 
desuden en hel del nemmere at opbevare. Ofte kan en tur til Mølleåen med et 
sæ nkenet give rigeligt med agn til adskillige ture. En lille læ bekroget skalle på 
en enkeltkrog er den helt rigtige medicin til storaborren.  

Så har du mistanke om, at dit lille smørhul indeholder store aborrer, så er der 
ingen grund til at tøve. Det er nu de er tunge! 

Videoaften i klubhuset – torsdag den 15. april 2004 kl. 1930 
En anden sikker begivenhed i mit fiskeår er, at jeg i denne kolde tid begynder at 
drømme mig frem til maj måneds suder- og karussefiskeri. Af denne grund er 
Claus Søndergaard og jeg blevet enige om at vi hellere må afholde en specimen-
aften om suder/medefiskeri torsdag 15. april.  

Her vil vi se en lidt æ ldre stemningsfyldt video om suderfiskeri og derefter 
vil der væ re et eller to mindre foredrag om metoder og fodring ræ kkende fra det 
elementæ re til det mere avancerede.  

Aftenen er tæ nkt som en appetitvæ kker til maj måneds suderaftenture til Don-
se. Er du allerede en habil medefisker, eller går du og tæ nker på at kaste dig ud i 
det skønne 
suderfiskeri, 
så snyd ikke 
dig selv for 
denne aften, 
hvor års erfa-
ringer vil 
blive blotlagt. 

Går du 
rundt og er i 
tvivl om, hvad 
specimen-
fiskeri egent-
lig er, så klik 
ind på 
www.drennan.
dk og læ s 
Theis Kraghs 
artikel om 
dette og andre 
emner. Nyd også de gode billeder af de store fisk, som han har for vane at hive 
op lige for snotten af undertegnede. 

De varmeste håb om temperaturer over frysepunktet.”  
(������!�
�-<��)�
������

Allan Christiansen med 3,3 
kilos brasen 
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Jakob Futtrup 
” Efter to forsøg på at komme til Sverige at fiske her efter nytår, hvor vinden 
begge gange umuliggjorde fiskeriet, lykkedes det endelig at finde en pause i 
blæ sevejret. 

Ganske let fralandsvind og et fiskevand, der var ved at klare op efter et par 
dages hård vind var hvad der mødte os. Perfekte forhold, der ville gøre det svæ rt 

at finde undskyldnin-
ger, hvis vi nu skulle 
komme hjem uden at 
have fanget noget. 

Fisk var der nu ikke 
så mange af, men efter 
at have flyttet et 
par kilometer læ ngere 
mod nord skete der 
endelig noget. En fisk 
havde ladet sig overli-
ste tæ t inde under et 
stenrev. I starten var 
den temmelig rolig, 
men da den opdagede at 
det her var alvor, fik 
den noget mere travlt 
og var blandt andet ude 
af vandet 3 - 4 gange, 
inden den lå i fangst-
nettet. 

64 cm og 2,8 kilo 
...... en dejlig start på 
fiskeåret!”  

Hilsen  
Jakob Futtrup 

 
 

Jakob med svensk vinter-kystørred 
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Niels ” Mini”  Matthiesen – Eldorado på den vestsjæ llandske kyst 
” Lørdag den 1. november 2003.  
På vej hen langs kysten, så jeg pludselig noget der 
kunne væ re fisk. Jeg riggede hurtigt til, gik halvt ned 
på stranden og kastede. Da boblen var helt inde ved 
strandkanten og jeg skulle til at løfte den ud af 
vandet, huggede en ørred på 46 cm (i første kast). Vi 
fiskede videre ned langs kysten og på vores sæ d-
vanlige plads fik jeg et kanon-hug (Steelhead – 5 kg). 
Den svømmede hurtigere ind mod mig end jeg kunne 
nå at hale ind. Den vendte, svømmede udad og så 
mistede jeg den. Lidt efter huggede en ørred på 44 cm 
plus en undermåler – de fik begge to friheden igen. 

Lørdag den 8. november 2003. 
Sidste uges hug (en 5 kg Steelhead) sad stadig i kroppen, da Christian og jeg 
startede fiskeriet. Vi delte os, 
og efter en times fiskeri fik 
jeg et godt hug. 

En pæ n Steelhead havde ta-
get fluen og et kvarter efter 
kunne jeg kane den ind over 
min flydende netramme. Juhuu 
3,5 kg. 

Jeg fiskede hen mod Chri-
stian der havde fået en på 1½ 
kg og lidt senere havde jeg en 
på samme størrelse på krogen. 
Den blev dog mistet efter ad-
skillige luftture. Lige før vi 
skulle hjem fik jeg HUGGET. 
Den gik tungt, så jeg ringede 
straks efter hjæ lp på Christi-
ans mobil. Jeg fik kun fat i 
mobilsvar, og beskeden jeg 
gav var: ” HJÆLP!!!” .  

Da der var gået 20 min. vi-
ste den svaghedstegn og jeg 
måtte prøve samme nummer 
med at kane fisken ind over 
det flydende net (3 meter langt 
forfang). En flot Steelhead på 
4,7 kg blev dagens sidste fisk – hvilken tur!”  

Niels med 2 flotte kyst-
ørreder (regnbuer) 

Christian med sin 
kyst-steelhead 
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Klaus Vestergaard 
” Det er ikke blevet til meget fi-
skeri de forløbne tre måneder, 
men den 15. november var jeg på 
endnu en tur med Lars "Frø" på 
Esrum Sø. Denne gang for at tage 
revanche fra den tidligere tur, 
hvor største aborre kun var på 875 
g.  

Denne gang gik det trods meget 
mørkt og blæ sende vejr noget 
bedre, idet vi fik rigtig mange 
store aborrer på bundfiskede skal-
ler, heriblandt fire over 1,2 kg. 
Min største var på 1,375 kg og jeg 
var derfor ganske tilfreds med 
turens udfald. Lars tog den største 
på 1,5 kg.   

Ellers er det kun blevet til en 
enkelt tur til De Gamle Lergrave i 
Nivå, hvor en gedde på 3,9 kg var 
den største der lod sig overliste.”  

Knæ k & bræ k - Klaus Vestergaard 

Klaus med sin flotte Esrum-aborre 

Lars ” Frø”  med aborre-dublet med 
største fisk på 1,5 kg. 
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Jens ” Dr. B”  Bursell 
” Hej igen Kulmulen! 
Det er ikke blevet til det helt vilde fiskeri her i efteråret, men jeg har haft to 
suderture som gav 5 sudere over tre kilo - største 3,7 kilo. Desuden fik jeg en 12 
kilos skæ ller fra Kirkelte Lergrav i september - samt 30-35 søaborrer over 1300 
gram med største fisk på 1520 gram. Hertil en stak gedder op til små 7 kilo.”  

Hilsen - Jens Bursell 
 

Peter Heding 
” Hej Morten!  
Efter en pragtfuld fisketur i 
det Jyske (Gudenåen, Lan-
gå) for 3 uger siden har jeg 
nu hovederne fra et par 
trofæ fisk liggende i fryseren 
(en gedde på ca. 13 kg, + en 
havørred på 6 kg), som jeg 
meget godt kunne tæ nke mig 
at have hæ ngende udstoppet 
i mit "fiskevæ relse". 

Som du kan høre var det 
et par rigtigt gode fisk jeg 
fangede og jeg vender tilba-
ge senere med en fuldt op-
dateret historie til "Kulmu-
len". 

Dog kan havørreden + 
"fightscene" ses på følgende 
hjemmeside: www.top-it.dk/ 

ostergaard (se under siden "lystfiskeri") 
som tilhører den bondemand vi boede 
hos. 
 
 
 

Peter og 13 kilo gedde 

Peter med sin utroligt 
flotte å-havørred 
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Peter ” Bliktud”  Hansen 
” En hyggelig tur til nordvest-sjæ lland med Alvin fra Ballerup LF, Erik fra Ods-
herred LF og endelig undertegnede fra Farum LF. 

Da jeg senere på ugen talte med ” Lange-John”  alias ” Von Flagstang”  også fra 
Farum LF kunne han godt tæ nke sig at komme med på turen. Torsdag aften i 
klubben til hyggelig fluebinding aftaler vi at John kan bestemme turens destina-

tion. Da det viser sig at væ re østenvind, mener John at han 
kan huske et godt sted ud mod Odden, og det skulle vise sig 
at væ re Johns heldige valg. 

Vi ankom til stedet kl. 1030 og fandt os et passende sted 
til frokost i det grønne. Vi gik alle og fandt os et sted at 
fiske fra, men da John jo ikke er den store motionist, gik han 
bare lige 5 skridt ud i vandet. Ud med linen og landede den 
første flotte havørred på 50-55 cm – 6 minutter senere 

landede han én til og så skulle vi ellers have kaffe! 
Johns van Lars kom forbi og de gik sammen ud på ” Johns sted” . Det blev til 2 

x dobelthug lige efter hinanden – også flotte havørreder. 
Efter frokost stod (ja gæ t selv!) ude i vandet og bandede og svovlede, for nu 

var der bid igen. Kl. 1700, da vi kørte hjem, havde vi andre også fanget lidt. 
Det blev til 11 flotte havørreder på land og nogle genudsæ tninger!”  

Peter Hansen 
 

Allan ” hæ -hæ ”  Christiansen 
” På en rudskalletur lykkedes det mig at fange 4 rudskaller over 900 gram med 
de 2 største på henholdsvis 975 og 1110 gram Siden fiskede jeg en del efter 
karusser men det gav aldrig den størrelse fisk jeg var ude efter men op til 1550 
kg blev det da til. Siden blev det til lidt brasenfiskeri med den største på 3,3 kg. 

Siden har det 
væ ret gedder-
nes tur, hvor 
et par gode 

ture gav mig 
fisk på 8,5 + 
9,1 + 9,1 + 9,5 
kg samt mange 
andre gode 
fisk.”  

Hilsen 
Allan Christi-

ansen 
 
 
 

Allan Christiansen med 
sin flotte gedde 
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4. omgang: perioden 15. november 2003 – 16. januar 2004 
 (KR: klubrekord – PR: personlig rekord) 

NOVEMBER + DECEMBER 2003 
Ingen tilmeldte fisk! 

JANUAR – 2004 
Havørred 2,800 kg Jakob Futtrup Sverige 000104 

Valget er denne gang – ikke overraskende! - faldet på Jakobs svenske kyst-
havørred. Til lykke med titlen – et gavekort uddeles på generalforsamlingen. 
 

3��	
+�	
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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 6,200 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 000903  
Gedde 13,500 kg Michael Nyboe Sø 001003 
Havørred 3,660 kg Klaus Vestergaard Nive Å 160103 
Helt 1,195 kg Klaus Vestergaard Susåen 210203 
Laks  2,200 kg Niels Jørgen Matthiesen Gudenåen 101003  
Rudskalle 1,110 kg Allan Christiansen 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(kyst) 3,100 kg Jakob Futtrup Svensk Kyst 000403 
Havørred(båd) 5,200 kg Paw Meinertsen Møn 000003 
Hornfisk 0,850 kg Aksel Petersen Frederikssund 030503 
Ising 0,470 kg Kim Jæger Hansen Øresund 000003 
Laks(hav) 11,800 kg Jesper Petersen Bornholm 210403 
Laks(elv) 18,000 kg Jesper Petersen Canada 000003 
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 
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Pr. 31. december 2003 
 

Ferskvand 

1). Klaus Vestergaard 475 point (helt 1,195 kg) 119 % 
   (suder 2,525 kg) 68 % 
   (rudskalle 0,875) 55 % 
   (aborre 1,1 kg) 53 % 
   (havørred 3,6 kg) 45 % 
   (gedde 6,5 kg) 41 % 
   (brasen 1,875 kg) 33 % 
   (skalle 0,525 kg) 31 % 
   (ål 0,65 kg) 30 % 
2). Allan Christiansen 413 point (suder 3,2 kg) 87 % 
   (aborre 1,475 kg) 71 % 
   (rudskalle 1,11 kg) 70 % 
   (karusse 1,55 kg) 65 % 
   (gedde 9,7 kg) 62 % 
   (brasen 3,3 kg) 58 % 
3). Jesper R. Pedersen 323 point (helt 1,15 kg) 115 % 
   (suder 3,05 kg) 82 % 
   (gedde 10,1 kg) 65 % 
   (rudskalle 0,975 kg) 61 % 

 

Saltvand 

1). Kim Jæ ger Hansen 663 point (skrubbe 1,9 kg) 131 % 
    (ising 0,470 kg) 75 % 
   (havkat 8,5 kg) 72 % 
    (sej 7,75 kg) 64 % 
    (hornfisk 0,675 kg) 60 % 
    (torsk 16,5 kg) 54 % 
    (ising 0,34 kg) 54 % 
    (rødspætte 1,3 kg) 52 % 
    (lubbe 2,6 kg) 41 % 
    (makrel 0,675 kg) 39 % 
    (lange 5,8 kg) 21 % 
2). Paw Meinertsen 567 point (skrubbe 1,55 kg) 106 % 
    (ising 0,5 kg) 80 % 
    (hornfisk 0,85 kg) 73 % 
    (hvilling 0,575 kg) 62 % 
    (lubbe 3,6 kg) 58 % 
    (havørred 5,2 kg)(båd) 50 % 
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Pr. 31. december 2003 
 

2). Paw Meinertsen (fortsat)   (rødspætte 1,23 kg) 49 % 
    (torsk 10,5 kg) 34 % 
    (sej 2,7 kg) 22 % 
    (havørred 1,55 kg) 20 % 
    (lange 3,7 kg) 13 % 

3). Nikolaj Hjorth 440 point (skrubbe 1,05 kg) 72 % 
   (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 % 
    (sej 5,0 kg) 41 % 
    (rødspætte 0,7 kg) 28 % 
    (lange 5,5 kg) 20 % 
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Aborre (2,075 kg), Brasen (6,2 kg), Bæ kørred (2,6 kg), Bæ kørred (p&t) (2,8 
kg), Gedde (15,4 kg), Havørred (8,0 kg), Helt (1,195 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 (3,75 kg) og Ål (2,118 kg). 
 

���
����%�E3�����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 (1,9 kg), Torsk(kyst) (8,0 
kg) og Torsk(båd) (30,5 kg). 
 

-���������*�	���������

 Ferskvand Saltvand All-round 

2001: Theis Kragh Nikolaj Hjorth Theis Kragh 
2002:  Theis Kragh Nikolaj Hjorth Ikke uddelt 
2003: Klaus Vestergaard Kim Jæ ger Hansen Ikke uddelt  
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Af Claus Søndergaard 
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” Det har primæ rt væ ret bulefiskeriet efter gydetorsk i Ø resund, der har væ ret 
indgangsvinklen til debatten. Og det er da også en type ” lystfiskeri” , som alle 
anstæ ndige lystfiskere bliver nødt til at forholde sig til. Jeg skal ikke spille hel-
lig, da jeg selv tidligere har dyrket denne type fiskeri, men oplevelserne på kut-
terne gjorde, at jeg begyndte at spekulere over incitamentet til mine fisketure. 

Selvfølgelig ville jeg gerne fange store fisk, men ikke for en hver pris. Og når 
der endelig lå en stor torsk på dørken med hele siden flæ nset op, følte jeg ringe 
glæ de ved fisken. Grundet skaderne var det ikke muligt at genudsæ tte fisken, og 
som madfisk er sådan en rognfyldt madamme ikke noget sæ rligt. 

Hvor var glæ den og stoltheden over at have ” overlistet”  fisken – jeg var jo 
bare kommet først til bunden med 600 gram bly og en krog, der straks blev he-
vet op gennem vandet og tilfæ ldigvis ramte en torsk i siden.  

Hvor var nydelsen ved at betragte fiskens skønhed – gabende sår og udhæ n-
gende indvolde ødelagde synet.  

Hvor var følelsen af samhørighed med naturen – jeg kunne dårligt se Sundet 
for de øvrige 8-10 kuttere, der alle forsøgte at komme til på samme bule. 

Sammenholdt med det faktum at fiskene blev fanget på tidspunktet, hvor de 
havde samlet sig for at gyde, gjorde udfaldet, og jeg standsede denne type fiske-
ri. Og jeg har det faktisk godt med, at jeg ikke læ ngere står og rykfisker, for det 
er jo faktisk det, der er tale om.  

Det er kendt for en hver, der har væ ret på sådanne ture, at mange, måske stør-
stedelen af fiskene er hugget i siden, og spørgsmålet er, om vi som lystfiskere 
kan blive ved med at forsvare den nuvæ rende fiskemetode med store pirke og 
ditto kroge!?   

Men selvfølgelig – hvis man har kontrol over pirken er der jo intet problem! 
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Men samme ” ske hvad der vil”  holdning til fiskeriet, finder man desvæ rre også 
andre steder.  

Senest har jeg set mange fejlkroge aborrer og skaller i St. Vejle Å. På visse 
dage er åen næ rmest proppet med fisk, og men en jig fisket lidt friskt hen over 
bunden, kan man næ sten ikke undgå at fejlkroge en fisk i ryggen. Jeg har tidli-
gere undret mig over, at disse personer ikke skiftede til levende agn eller et 
paternostertackel for at undgå fejlkrogning.  

Men jeg har simpelthen fundet ud af, at hovedparten af fiskerne på stedet er 
ligeglade – en fisk er en fisk. Dette underbygges af en samtale to fiskere mel-
lem, som jeg sidst overhørte. Den ene havde netop landet en fisk, og den anden 
spørger ” hvor stor var den?” . Fangeren oplyser ” knapt 2 kg., men den var kroget 
i ryggen” , hvortil den første svarer ” der er sgu da lige meget!” . Dårligere repræ -
sentanter for lystfiskeriet skal man efter min mening lede læ nge efter! 

Når så fiskepladsen forlades, opstår der tit et nyt problem. Når man som lyst-
fisker bevæ ger sig rundt i naturen, bør det ske under hensyntagen til stedets 
retsmæ ssige beboere (dyr og planter), samt eventuelle 
andre ” naturtosser” .  

Ganske almindelig god opførsel burde væ re mindste 
faktor. Men man ser desvæ rre alt for ofte lystfiskere 
efterlade fiskepladsen med affald til højre og venstre. 
Dette uagtet at der tit er en skraldespand inden for få 
hundrede meter. Det er ikke sjæ ldent, at man på visse 
fiskesteder kan starte turen med at fylde en plasticpose 
med efterladenskaber fra tid-
ligere fiskere. 

Jeg forstår ikke disse 
natursvins tankegang, da jeg 
formoder, at de selv må blive 
irriteret over at finde flasker, 
kroge, plasticposer, stanniol 
og meget andet på fiske-
pladsen.  

Hovedparten af lystfiskere 
ved godt, hvordan vi bør op-
føre os og udøve vores inte-
resse. Det er som sæ dvanligt 
et fåtal, der ved deres opførsel 
ødelæ gger det for flertallet. 

Hvis vi fortsat skal bevare vores gode ry og fiskemuligheder, er det derfor 
nødvendigt, at vi forholder os til problemerne og prøver at påvirke de dårlige 
elementer. 

Jeg håber at møde jer der ude på en ikke tilsvinet plads med anstæ ndigt grej 
og den rette indstilling.”  

God vinter - Claus Søndergaard      
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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 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: 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.-   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.....................…. 245,00.- 

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) 


