Mogens med flot bornholmerlaks

Forvent lidt mere

FLF forever

www.farumlf.dk • info@farumlf.dk

Formand
Ole Gammelmark

Kasserer
Tom Sørensen

Næstformand
Christian Jørgensen

Blankager 11
2620 Albertslund
: 4364 0273
@: ole@farumlf.dk

Rødegård 11, 4. tv.
2300 København S
: 3259 8553 / 2891 0863
@: tom@farumlf.dk

Solhøjpark 10
3520 Farum
: 4495 1062 / 4074 0418
@: christian@farumlf.dk

Giro :

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

(Danske Bank)

Sekretær / Indmeldelse
Morten Søndergaard

Nøgler
Juniorleder
Andreas Holm Nielsen Lars ”Frø” Nielsen

Nordtoftevej 27
3520 Farum
: 4499 1607 / 5170 1905
@: morten@farumlf.dk

Jespervej 7
Solhøjpark 54
3400 Hillerød
3520 Farum
: 2853 1238 / 4825 2846
: 4495 0518
@: andreas@farumlf.dk
@: lars@farumlf.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsessuppleanter

Charles Iversen

Adam Skov Nielsen

: 4495 2890
@: charles@farumlf.dk

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

Theis Kragh

Thomas Petersen

: 3585 8494 / 2092 8494
@: theis@farumlf.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 / Ole

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

: 4468 0090

: 4466 3059

Bestyrelsessuppleanter
Niels Godsk Jørgensen
: 4926 6181

Niels Olsen
: 4499 8580

Pokaler: Morten
Rekorder: Morten
Info-mail: Morten
Net-mester: Martin
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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Foreningen har fået en ny hjemmeside
! &%
*
med adressen: www.farumlf.dk.
!'&
Det er en hjemmeside, der tegner virke!&+
ligt lovende og som foreningen allerede
&"
(
nu kan være rigtig, rigtig godt tilfreds
&
med.
,&
Der skal herfra lyde en stor anerkendel&.
/
se og ikke mindst tak til Martin Ejler
'&
Olsen, der står for den tekniske og de&0
(
! "
signmæssige side af sagen.
##&1
# $# #
Også tak til – i al beskedenhed! - under#,&
2
!
tegnede, der har fodret Martin med ma# &
(
3 %
&'
(
teriale i form af fotos, artikler og div.
!&
4
oversigter over store fisk, klubrekorder
&5
)* + ,
etc. etc. og ikke mindst spammet ham til
!&6 (
4
$ )*- , ,
med ideer og forslag til, hvad der skulle
#&)
7
8
være af ting og sager på foreningens
&$
#!!
hjemmeside.
Vi er meget spændte på at høre din mening om hjemmesiden – mail gerne til
Martin og/eller undertegnede.
Ansvarshavende redaktør
Der er ikke tvivl om at hjemmesiden Morten Søndergaard
en gang ud i fremtiden - bliver foreninNordtoftevej 27
gens foretrukne kommunikationsværktøj
3520 Farum
ud til medlemmerne – sådan må det bare
: 4499 1607
være.
Det seneste nye vil altid være at finde
@: kulmulen@farumlf.dk
på hjemmesiden – husk det!
Kulmulen udkommer 4 gange årEn anden ting, der er kommet rigtig
ligt i månederne februar, maj, sep- godt fra start er foreningens flueklub.
tember og december.
Medlemsantallet vokser støt – interessen for fluefiskeri er nærmest eksplodeDeadlines
ret - både i klubben og resten af landet!
Nr. 3 / 2004 - 15. august 2004
Det er samtidig imponerende, hvad
”Stille-John” har fået stablet på benene
Nr. 4 / 2004 - 15. november 2004
af
flue-ture, -foredrag og -kurser.
Nr. 1 / 2005 - 15. januar 2005
Oplag: 500 stk.
Layout: Morten Søndergaard.
Papir: 80 g / omslag 160 g.
Tryk: Digital Service, Hørsholm.
Distribution: Post Danmark.
Kulmulen - 2•2004
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(forsidefoto – Mogens Thomsen)
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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 kontingentsatser. 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:
>$0+$0 $% :951+$:% >;.9

$
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Som tidligere oplyst, er det Lars ”Frø” Nielsen, Solhøjpark 54, 3520 Farum, tlf.
4495 0518, mail: lars@farumlf.dk - der fremover står for foreningens salg af nøgler til Fiskeringen og SU.
Følgende gør sig gældende
• Fiskerings-nøglen koster kr. 50,• SU-nøglen koster kr. 60,• Skal man have Lars til at sende en eller to nøgler koster det kr. 10,- i forsendelsesgebyr.
• Alle beløb SKAL betales FORUD.
• Der kan betales med check eller beløbet kan sættes ind på Lars´ bankkonto:
6610 1278922 - husk navn og medlemsnummer!
• Rent undtagelsesvis kan der betales med frimærker og frimærkerne må da
ikke lyde på højere beløb end sædvanlig brevporto på p.t. kr. 4,50.• Man er velkommen til at hente nøglen/nøglerne hos Lars, og man kan ringe
og aftale, at Lars lægger nøglen/nøglerne på akvariet, så man selv kan hente
nøglen/nøglerne og lægge pengene i Lars´ postkasse.
• Når man kontakter Lars – telefonisk/skriftligt/via mail/personligt - skal man
oplyse navn, adresse og medlemsnummer (alle 6 cifre).
• Evt. spørgsmål vedr. medlemsnumre skal rettes til Morten Søndergaard –
mail: morten@farumlf.dk
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Foreningens kasserer, Tom Sørensen, har meddelt, at han på grund af et stadigt
stigende arbejdspres i sit ”civile erhverv” desværre ikke ser sig i stand til på
tilfredsstillende vis at fortsætte som kasserer for Farum Lystfiskerforening.
Tom fortsætter - heldigvis – frem til næste generalforsamling i februar måned
2005. På denne generalforsamling skal der således vælges en ny kasserer.
Foreningen ønsker i god tid at annoncere dette, da det er almindelig kendt, at
netop posten som kasserer kan være svær at få besat. Og det vil jo være en skam
at måtte lukke foreningen, fordi vi ikke kan finde en kasserer.
Interesserede skal - indledningsvis - rette henvendelse til Morten.
2
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Samtidig søger foreningen en ny leder til varetagelse af den administrative del
af bådudlejningen ved Farum Sø, som foreningen jo som bekendt passer for
Farum Kommune – nu på 28´ende år!
Interesserede skal - indledningsvis - rette henvendelse til Morten.
#,(7

Også i år kan foreningen sige til lykke til 25-års jubilarer.
Det drejer sig om:
Charles Iversen – indmeldt 19-08-1979
Eric Sandberg – indmeldt 13-09-1979
Torben Nejlund – indmeldt i 1979
Stort til lykke – håber I bliver hængende de næste 25 år!
)

Det hænder, at medlemmer ytrer sig på en sådan måde, at det virkelig varmer
de, der lægger en stor del af deres fritid i foreningsarbejdet. Læs blot her:
”Kære Morten og Lars - jeg vil gerne undskylde den
tingenes tilstand, I blev konfronteret med i går.
Som så mange andre står jeg i bundløs gæld til jer,
der bruger tid og kræfter på det praktiske vedrørende
faciliteterne. Og det gør det jo kun ekstra flovt.
At jeg ikke fik givet klart udtryk herfor, skyldes alene, at jeg var aldeles chokeret over at have efterladt mit bundt med nøgler til også hjem og arbejde på
den måde. Dén erfaring sved og jeg tør godt garantere, det aldrig vil gentage
sig. Jeg håber meget I vil modtage denne undskyldning.”
Bedste hilsner – Jacob

”Spørg ikke hvad klubben skylder dig, men hvad du skylder klubben! Det var
der nok en del medlemmer, der burde gøre.”
Kulmulen - 2•2004

Mvh – Jesper Rodkjær
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Foreningens webmaster, Martin Ejler Olsen, har udført det praktiske og tekniske
arbejde m.h.t. opsætning og udformning m.v., mens redaktøren, Morten Søndergaard, kontinuerligt har fodret Martin med materiale, fotos, en lind strøm af
ideer og forslag samt andre tidsrøvende ting. Martin og Mortens mailforbindelser har således været mere eller mindre rødglødende gennem den seneste tid. At det har været al sliddet og ventetiden værd kan I ved selvsyn se på:

www.farumlf.dk
Som noget særligt spændende er der oprettet et såkaldt ”Forum”, hvor medlemmerne – og andre for den sags skyld – kan skrive sammen vedr. alt inden for
foreningens og lystfiskeriets verden i øvrigt – prøv det!
Kom med din mening om hjemmesiden – mail til webmaster og/eller redaktør.

Kulmulen - 2•2004
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”Hej alle medlemmer af Farum Lystfiskerforening!
Mit navn er Andreas Holm Nielsen, jeg er 23 år gammel og arbejder til daglig
med salg af fiskegrej i Fredensborg, hvor Pandion Jagt & Fiskeri har adresse
midt på Hovedgaden 16 (ny adresse, da den i 30 år ellers har ligget i Hillerød).
Jeg er altid at træffe på mobiltelefon: 28 53 12 38, hvis man har spørgsmål til
ture og arrangementer, eller på firmatelefon.: 48 26 14 42 for en sludder, et godt
grejtilbud eller lignende. Jeg hører hele tiden, hvor der sker noget spændende
fiskeri, som er en meget stor del af mit liv.
Jeg startede som 6-årig med at
blive introduceret for fiskeriet på
Øresund efter sild og torsk af min
far.
Men det var først, da jeg som 12årig blev meldt ind i Hillerød Lystfiskerforening og blev lidt aktiv, at
der virkelig kom gang i fiskeriet.
Jeg begyndte nemlig at fange
mange og endda også store fisk...
Jeg var selv junior i 6 år, hvorefter jeg arbejdede sammen med den
daværende juniorleder for så at
overtage tjansen som 20-årig, og jeg
er stadig juniorleder i Hillerød Lystfiskerforening i dag.
Jeg har en meget stor kærlighed
til geddefiskeriet med levende agnfisk fra båd, og er blevet lært op af
nogle dygtige gutter fra Pike 85
(eksklusiv geddeklub), som jeg seAndreas med 11,7 kilos gedde
nere selv er blevet optaget i.
fanget i 2003
Se evt.: www.Pike85.dk, hvis du
har lyst at læse nogle spændende historier og se nogle billeder engang imellem.
Nå men ellers fisker jeg faktisk efter alt, som kan svømme... De senere år har
karpefiskeriet stået højt på foretrukne arter bl.a. om sommeren, men jeg afveksler meget og tager gerne på havfisketure på bl.a. Øresund, Det Gule Rev, til
Norge eller lignende efter alle mulige andre spændende arter.
Jeg blev meldt ind i Farum Lystfiskerforening for 3 år siden egentlig af den
grund, at der var mange fede faciliteter, som jeg kunne bruge. Men så da en god
bekendt, John Nielsen, spurgte mig, om det ikke var noget med et juniorlederjob
mere, så var jeg frisk og sagde ja.
8
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Det som jeg har tænkt mig er, at man nogle gange ikke kan skaffe særligt mange
unge mennesker, som vil ud at fiske. Derfor kan jeg kæde turene sammen, så
alle får glæde af flest ture på denne måde! Dvs. at både juniorer fra Farum og
Hillerød er velkomne, så der altid vil være nogle drenge (og evt. piger) at snakke med.
Mit juniorprogram for 2004 bygger naturligvis på det fiskeri, som jeg kender
allerbedst og som jeg har dyrket mange gange, og derfor er der store chancer for
fisk! Men det kan da være, at der senere kommer flere ture til i f.eks. Farum sø,
Furesø el. lign, hvis der er stemning for dette.
Som bi-job har jeg skrevet lidt for fiskemagasinet "Fisk & Fri" om både sandart og geddefiskeri.
Af personlige rekorder kan jeg bl.a. nævne gedde på 11,7 kg, sandart 6,2 kg,
aborre 1,790 kg, spejlkarpe 14,25 kg, torsk 22,0 kg, sej 13,7 kg, ål 3,125 kg
(DK-rekord) og sådan kunne det fortsætte, så det er bare om at møde op på turene, så er der mulighed for at få fat i lignende store fisk...”
Knæk og Bræk - vi ses derude ved vandene - Andreas
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Dit bidrag!
1. Vær udhvilet – undgå selv
små tømmermænd.
2. Hav altid vind- og vandtæt
tøj og fodtøj med – f.eks.
kraftigt regntøj.
3. Tag evt. en søsygetablet
eller et plaster – det virker.
4. Lav alle dine forfang af
mindst 1 mm nylonline.
5. Brug kun én ophænger.
6. Lad være med at bruge
knækline – den spundne line knækker alligevel ved knuden.
7. Rens dine fisk og smid noget is på dem, så snart der er lejlighed
til det.
Venlig hilsen – Bonitos skippere
Kulmulen - 2•2004
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Ture og arrangementer
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Du vil jo godt!
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30 års Stiftelsesfest
Lørdag den 4. september 2004 kl. 1830 - ?
Forening fylder rundt – og det skal fejres!
I den anledning inviteres medlemmerne og
deres absolut bedre halvdele ned til klubhuset
”Fiskerhytten” ved Farum Sø, hvor stor-grillen
tændes.
Man skal selv huske at medbringe det kød el.
lign., man ønsker at grille samt den tilhørende
salat – foreningen byder på resten i form af
forret, flûtes, div. dressings samt dessert. Hertil
kommer øl/vand og vin ad libitum.
Alt dette for en symbolsk pris af kr. 50,- pr.
deltager.
Tilmelding – senest søndag den 22. august 2004 – til Morten Søndergaard på tlf.
44 99 16 07 eller på mail: morten@farumlf.dk.

Arbejdsdag ved klubhuset
Lørdag den 28. august 2004 kl. 0800 - 1500
Før den store stiftelsesfest skal klubhuset gøres lækkert og indbydende og der
skal ryddes op på udenomsarealerne m.v.
Bestyrelsen søger derfor frivillig arbejdskraft blandt
medlemmerne. Mange har udtrykt ønske om at give en
hånd med ved sådanne tilfælde – vis nu at det ikke kun
bliver ved de gode intentioner!
NB! Glemte vi at nævne at aktive deltagere denne dag –
som belønning og påskønnelse – ikke skal betale for deltagelse ved selve festen!
Af samme årsag kræves tilmelding til arbejdsdagen - til Morten Søndergaard på
tlf. 44 99 16 07 eller mail: morten@farumlf.dk.

Opfordring
Medlemmer der selv arrangerer ture og gerne vil have andre/flere med kan
få det rundsendt via foreningens infomail. Mail til info@farumlf.dk eller gå
ind på ”Forum” på hjemmesiden.
10
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Kom nu med!

Junior-arrangementer

Du vil jo godt!

Juniorture
Andreas Holm Nielsen
: 2853 1238 / 4825 2846
@: andreas@farumlf.dk
/ (
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”Så blev det til min første juniortur med nogle drenge fra FARUM LYSTFISKERFORENING og en enkelt fra Hillerød i dag søndag den 21. marts 2004.
Alle ods var imod os - jeg havde flere afmeldinger på grund af vejret lige til
sidst og en mødte bare ikke op... Vi havde vindstød af orkanstyrke og dagsregn,
så det gjorde det ikke bedre. Men de 4 gutter der var med havde det hyggeligt
og vi fik da 3 gedder på land. Vi sluttede dog allerede ved middagstid, da vi var
kolde og lidt våde, men vi kommer stærkt igen :-)”
Mvh. - Andreas Holm Nielsen

Juli - 2004
Tirsdag den 6. juli – onsdag den 7. juli tager vi til Ladegårssøen i Frederiksværk, hvor der afholdes en karpe- og ørredkonkurrence imod Ølsted
/Frederiksværk Fiskeklub’s juniorer!
Vi tager af sted kl. 1700 fra Hillerød Station, og der trækkes lod om fiskepladserne kl. 1800 ved søen. Vi fisker ca. 24 timer og tager hjem onsdag kl.
1730 fra søen og er tilbage i Hillerød kl. ca. 1800.
Der fiskes på bunden om natten med boilies efter karperne og der må max.
bruges 3 stænger. Om dagen kan der fiskes efter regnbueørred. Karperne skal
genudsættes og der må max tages 2 ørreder med hjem pr. person.
Telt/parasol, sovepose, liggeunderlag/seng, madpakke, drikkelse osv. skal
selv medtages. Man kan få vand ved en
vandhane ved søen. Boilies er inkl. i
prisen og det koster 100 kr. at deltage
som yderligere inkludere et fiskerig!
Tirsdag den 20. juli – onsdag den 21. juli afholdes der karpe-overnatning i
Svebølle Grusgrav. Grusgraven er privatejet og fyldt med mange og store karper. Jeg har lejet hele søen, så vi har det for os selv!
Vi mødes enten på Hillerød Station kl. 1000 eller i Svebølle kl. 1200.
Chancen for at fange en stor karpe er rigtig god hernede. Vi fisker fra ca. kl.
1400 og 24 timer frem til onsdag kl. 1500. Der vil løbende blive vejet fisk, da
alle karper skal genudsættes. Dem der har fanget de 3 største karper og den som
har fanget flest kg fisk i alt - får fine præmier!
Prisen er 150 kr. for fiskekort, madding og foder.
Kulmulen - 2•2004
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Junior-arrangementer

Du vil jo godt!

Man skal selv medbringe sovepose, liggeunderlag/bedchair, telt/parasol, mad,
drikkevarer og grej. Der vil naturligvis blive hjulpet med grej til dem, som ikke
har prøvet dette fiskeri før!
Vi er tilbage i Hillerød igen kl. 1800. Forældre må meget gerne hjælpe med
kørsel derned! Der må max fiskes med 3 stænger pr. person.

August - 2004
Søndag den 15. august tager vi til en Put & Take fiskesø, hvor der fiskes efter
regnbueørred og evt. gedder. Vi mødes på Hillerød Station klokken 0530 og
kører herefter af sted mod søen. Grunden til det tidlige tidspunkt er for at vi kan
få nogle gode fiskepladser! Prisen er 80 kr. for en hel dags fiskeri inkl. præmier
til de 3 største fisk. Vi er tilbage på Hillerød Station igen kl. ca. 1800. Husk
spinnestang og blandet grej, powerbait og bobleflåd mm. Waders er en god ting!
Mere info gives specielt om turen et par dage før! Forældre eller seniorer er
velkomne på turen, prisen er dog lidt dyre for fiskekort for seniorer.

September - 2004
Søndag den 19. september afholdes der makrel-/fladfisketur på Øresund. Vi
mødes kl. 1000 ved benzinstanderen i Nordhavnen/lystbådehavnen, hvor kutteren og jeg samler jeg op. Max. 9 personer. Pris: 120 kr. Der vil være 1 pakke
børsteorm pr. mand til fiskeri efter fladfisk. Ellers starter vi med at fange sild til
agn også. Vi starter fiskeriet efter makrel enten med flåd eller med kastepirke
og forfang, senere på dagen fisker vi efter
skrubber, rødspætter og isinger.
Der vil være 2 præmier til hver art.
Husk redningsvest, fornuftig påklædning
og en stor madpakke og rigeligt med drikkelse.
Vi er i havn igen kl. ca. 2000 og er i Hillerød kl. ca. 2100. Transport kan aftales ved tilmelding til turen. Husk en spinnestang, kastepirke, makrel-, silde- og
fladfiskforfang. Desuden kan store glideflåd, kuglebly og forfang med 2-3 stk.
trekroge str. 8 være kanon til makrelfiskeriet!

Oktober - 2004
Søndag den 31. oktober afholdes der efterårskonkurrence på Hillerød Slotssø
efter gedde og sandart. Dette fiskeri dyrkes fra båd, så alle skal huske redningsvest og grej til dette fiskeri. Den bedste form for fiskeri er at ligge og dørge
med levende skaller og døde sild. Vi plejer altid at fange en masse gedder, og de
sidste 4 år har den største gedde altid været over 5 kg!
Husk tilmelding til alle turene - der er begrænsede pladser på flere af
dem!
Vel mødt - juniorleder, Andreas Holm Nielsen, Jespervej 7, 3400 Hillerød. Tlf. 28 53 12 38 / 48 25 28 46.
12
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Gedde-konkurrencen på Farum Sø – 4. maj 2004
Gedde-konkurrencen foregik i år i de skønnest tænkelig forårsvejr – høj sol og
kun en svag vind. Alligevel kunne det ikke lokke flere end 20 medlemmer af
huse – fordelt i 9 både.
Gedde- og sø-kapaciteter som Lars ”Frø”, Jesper Rodkjær Pedersen, foreningens nye juniorleder Andreas Holm Nielsen og Niels Godsk Jørgensen var dog
at finde i startfeltet.
Vinderfisken blev imidlertid fanget
af en ”coming man” i Farum Lystfiskerforening, nemlig foreningens nye
webmaster – Martin Ejler Olsen.
Foreningens kvindelig medlemmer
var også stærkt repræsenteret ved Anne Marie Johansen, der tog for sig af
præmierne.
Læs på hjemmesiden om, hvorledes
Andreas Holm Nielsen oplevede konkurrencen – han styrede vinderbåden.
RESULTAT
Seniorer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8,400 kg Martin Ejler Olsen.
(største vindergedde nogensinde!)
5,200 kg Anne Marie Johansen.
5,100 kg Lars ”Frø” Nielsen
4,450 kg Andreas Holm Nielsen.
3,600 kg Andreas Holm Nielsen.
2,000 kg Peter Aage Larsen.

Martin og 8,4 kilo Farum
Sø- gedde

Juniorer
Ingen gedder til indvejning – desværre! Der blev blandt de fremmødte juniorer
trukket lod om juniorpræmierne – alle juniorer fik således grejpræmier med
hjem!

Kulmulen - 2•2004
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Fotos: Morten Søndergaard

Indskrivning og lodtrækning af både. I køen
ses: Jonas Svendsen, Andreas H. Nielsen,
Jesper Rodkjær Pedersen, Peter Silberg,
Niels Nyholm og Anne Marie Johansen.

Grej for 100.000-vis af kroner var repræsenteret på Gedde-konkurrencen!

Bådene rigges til.

Travlhed på broen før start.

Afgang!

En glad Lars ”Frø” modtager sin 3. præmie
– overrakt af Adam.

14
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Farum LF Spey Cast
Fly Fishing Club
John Svarre Rasmussen
: 44 94 28 09
@: johnsvarre@jubiimail.dk
”Torsdag den 11. marts 2004 var Farum LF Spey Cast Fly Fishing Clubs første
møde efter stiftelsen af klubben den 15. januar 2004.
Programmet for denne aften var
grej og grejsammensætning. Det var
lykkedes at få flue-eksperten Jørn
Mossin fra Sport Dres til at komme
ned i klubhuset og holde et foredrag.
Det blev et møde som vil gå over i
flueklubbens historie. Jeg har i min
tid som medlem af Farum Lystfiskerforening (ca. 10 år) ikke set så mange
medlemmer møde op til et foredrag.
Alle borde og stole var besat – man
stod til og med helt ud i køkkenet –
og til sidst kunne der næsten ikke
klemmes flere ind i klubhuset.
Jørn kom godt rundt om fluegrejet:
Stille-John (tv) præsenterer Jørn
stænger, hjul og ikke mindst liner.
Mossin for de mange fremmødte
Jørns egen indfaldsvinkel til fluefiskeriet fik vi også hørt. Efter et par timer blev der holdt en kort pause, derefter
stod den på sammensætning af hjul-fluebacking-skydeliner-skydehoveder og –
ikke at forglemme – forfang. Der blev gået i detaljer omkring de forskellige dele
af grejet. Man kunne virkelig mærke, at Jørgen brænder for fluefiskeriet.
Eftersom Jørn var gået så meget i detaljer kom flere medlemmer hen til mig
for at høre om ikke jeg kunne følge op på grejsammensætningen ved en senere
lejlighed.
Var man ikke usikker inden, så blev man det nemlig efter foredraget – så meget gik Jørn faktisk i detaljen. Medlemmerne var samtidig blevet opfordret til at
tage deres grej med denne aften, for at få det gennemgået af Jørn, men eftersom
det trak ud med foredraget, blev der desværre ikke tid til dette.
Onsdag den 14. april 2004 havde jeg så indkaldt til et møde om grejsammensætning via foreningens infomail (hold øje med den!)
På mødet gennemgik jeg grejet på en måde så selv jeg kunne forstå det.
Blandt de fremmødte var et nyt juniormedlem, som var meget spørgelysten.
Dejligt at se at også unge kan have glæde af fluefiskeriet, så hvis interessen kan
holde, bliver han med garanti ad åre en meget dygtig fluefisker.
Jeg tror, at de fremmødte fik en lidt klarere fornemmelse af, hvordan grejet
skal sammensættes.”
# $ %&$ ' ( ' )$
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Farum LF Spey Cast
Fly Fishing Club
John Svarre Rasmussen
: 44 94 28 09
@: johnsvarre@jubiimail.dk
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Onsdag den 14. april - opfølgning på grejlære/-foredrag
Klubhuset kl. 1930 (ansvarlig: John Svarre)
Lørdag den 24. april – kastekursus i 1- og 2-håndsflue
Klubhuset kl. 1000 (ansvarlig: John Nielsen & John Svarre)
Lørdag den 8. maj – kysttur efter hornfisk
Mødetid kl. 0600 ved Farum Station (ansvarlig: John Svarre)
Torsdag den 13. maj – opfølgning på kysttur, grejsnak + videofilm
(ansvarlig: John Svarre)
Lørdag den 5. juni – heldagstur til Fyn
Å – Fjord – Kyst – muligvis med guide!
Mødetid: meget tidligt ved Farum Station! (ansvarlig: John Svarre)
Lørdag/søndag den 24.25. juli – Natflue-kysttur
Mødetid: kl. 1800 ved Farum Station (ansvarlig: John Svarre)
Lørdag den 7. august – fiskeskole / kasteinstruktion
Klubhuset kl. 1000 (ansvarlig: John Svarre)
Torsdag den 12. august – kyst el. put & take
Mødetid: kl. 1800 ved Farum Station (ansvarlig: John Svarre)
September – 3 dages fluetur til Karup Å.
Fra torsdag aften til søndag eftermiddag.
Mødetid: kommer senere (ansvarlig: John Svarre)
Torsdag den 14. oktober – fiskeskole i klubhuset
Ædelfisks føde- og levesteder.
Mødetid: kl. 1930 i klubhuset (ansvarlig: John Svarre)
Lørdag den 16. oktober – sø-fluetur efter gedder og aborrer
Mødetid: kl. 0630 ved Farum Station (ansvarlig: John Svarre)
Torsdag den 11. november – fiskeskole i klubhuset
Fluer – fluevalg og affiskningsmetoder
Mødetid: kl. 1930 i klubhuset (ansvarlig: John Svarre)
Lørdag den 20. november – kysttur efter stor-havørreden
Mødetid: kl. 0630 ved Farum Station (ansvarlig: John Svarre)
Torsdag den 9. december – fiskeskole
Mødetid: kl. 1930 i klubuset. Tilslag: fight + landing.
Juleafslutning - tak for i år og på gensyn til næste år.

John Svarre Rasmussen
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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 man ellers kun 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 – 2004/2005
Dato

Dag

Tur

Sted

Bem.

13. juni
04. juli
07. august
13.-14. august
21.-22. august
29.aug.-5. sep.
07. november
20.nov/5. dec.

Søndag
Søndag
Lørdag
Fr./Lø.
Lø./Sø.
Fr./Fr.
Søndag
Lø./Sø.

Hirtshals
Amb.
Helsingør
Amb.
Hanstholm
Amb.
Helsingborg
Helsingør
Amb.
Irland
Øresund
Amb.
Phuket/Thailand

05. februar
06. februar

Lørdag
Søndag

DHF´s Klubmesterskab
Torske Cuppen
Nordjyske Mesterskaber
Nordiske Mesterskaber
DM
EFSA Europamesterskaberne
Jan & Bo´s Fladfiskecup
EFSA Big Game Championships
2005
DHF´s Generalforsamling
DHF´s Pokalstævne

Hvidovre
Helsingør

("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup)
;
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Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund
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”Danmarks Sportsfiskerforbunds både i Frederiksværk Havn og i Arresø er nu
søsat og klar til brug for alle forbundets medlemmer. Bådene bestilles hos formanden for Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening på tlf. 47 74 54 75.
Det er gratis at benytte bådene. Man skal dog selv sørge for benzinen til båden i Frederiksværk Havn, der er udstyret med en 4 HK motor. Der er gode
chancer for havørred, hvis man dørger med blink efter båden på strækningen fra
Frederiksværk til Dyrnæs Hage.”
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”Fisken var ekstrem og rund som en øltønde,” fortæller Bo Nielsen til Sportsfiskeren. Da Bo Nielsen fra Korsholm i Skjern fredag eftermiddag den 26. marts
2004 lagde sin flue ud i Emåens Seapool, havde han ikke den fjerneste idé om,
at han 30 minutter senere ville skrive sig ind i fluefiskeriets verdenshistorie.
Godt nok havde fiskekammeraten Jimmi Lauridsen – også fra Korsholm i
Skjern - tidligere på dagen landet en fed havørred på 100 cm og med en vægt på
omkring 13 kg. Det var jo i sig selv sensationelt, men at eftermiddagen skulle
blive endnu vildere havde ingen drømt om.
I meget høj vandstand og under dyb vadning fik Bo Nielsen et alvorligt hug,
og efter en voldsom fight kunne han lande den store fisk på en lille ø i åen.
Han fik målt den til 108 cm inden den blev genudsat – altså en fisk som sikkert har vejet over 16 kg, og dermed ville have været verdensrekord…
I alt fik de to dygtige fluefiskere 11 havørreder på tre dage. Heraf var de to
rene kæmper og de andre var bare rigtig store…”
+ ,
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”Flyderingsklubben holder sig mere end flydende og nye medlemmer strømmer
ind. Se www.flyderingsfiskeri.dk. Medlemskab af foreningen er gratis.”
+ 5
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Husk at du for blot 235,- kan blive medlem af "Farum Lystfiskerforenings Forbundsvenner af 1999" og dermed også Danmarks Sportsfiskerforbund. Du støtter en god sag, modtager det glimrende blad
"Sportsfiskeren" og opnår rabatter mange steder.
Kontakt Morten Søndergaard på tlf. 4499 1607 eller på morten@farumlf.dk.
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Grejanmeldelse af Martin Ejler Olsen – martin@farumlf.dk
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Test af Humminbird SmartCast RF10 og RF30
”Først når du har prøvet en af de to SmartCast versioner – RF30e med armbåndsdisplay eller RF10e med traditionelt display – så ved du, hvad du tidligere
er gået glip af. Nemlig det mest perfekte ekkolod, som oven i købet har indbygget frihed til at kunne bruges præcis, hvor det passer dig.
Fra kysten, molen, kajakken, søbredden eller båden. SmartCast kan bruges på
to måder. Enten til at undersøge bundforholdene i et område før du begynder at
fiske, hvilket er en absolut fordel, idet du hermed kan indrette dine kast efter
skrænter, sten m.m. Eller også som flåd ved fiskeri med forfang, så du hele tiden har opdateret information om fisk og bundforhold under dit flåd.
Som karpefisker var min interesse i SmartCast-produkterne, at teste dem
i.f.m. dybdemålinger og til at finde de skrænter og huller på bunden, hvor karpernes ruter er. Jeg riggede derfor en ekstra stang til med SmartCast for enden
og må blankt indrømme,
at den virkede efter
hensigten. Ikke alene
sparede jeg alt besværet
med den traditionelle
dybdemålings-metode
og kunne meget hurtigere komme i gang med
mit fiskeri. Jeg fik også
hjælp til, at mine tackler
nu ligger perfekt.
I vinter har jeg også
brugt SmartCast til isfiskeri – også med et
godt resultat. Efter at
have boret hul i isen,
dumpede jeg blot søgeren ned, og den viste straks dybde, bundforhold og om der var fisk i nærheden.
Det gjorde, at jeg hurtigt fandt stimerne og kunne fiske det
rigtige sted.
SmartCasten har også en smart funktion, som er genial ved
natfiskeri.
Jeg har bl.a. ved mit karpefiskeri brugt søgeren som markør
over min fodring og tackler. Hvis der så pludselig kommer
aktivitet på fodringen bipper fiskealarmen i SmartCasten, så
man ved, at der er fisk i nærheden. Begge modeller har A/B
kanaler, som gør det muligt at bruge to sensorer, hvilket er en
stor fordel, hvis du f.eks. har lavet to fodringspladser.
Kulmulen - 2•2004
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Jeg finder begge SmartCast modeller gode - på hver sin måde. De virker jo ens,
forskellen er bare, at RF10-displayet er en del større og derved mere detaljeret,
end armbåndsur-displayet på RF30. Men, hvis man f.eks. ligger og sejler rundt i
sin gummibåd eller er til vadefiskeri osv., så er armbåndsuret klart mere attraktiv i forhold til RF10, som ikke er en, man bare slæber rundt på. Jeg har selv
haft stor gavn af armbåndsuret ved bl.a. Tryggevælde å, St. Vejle å og Lammefjordskanalen, hvor jeg har gået langs bredden og hurtigt kunne lokalisere fiskene. Så det er smag og behag, hvad man ønsker…
Taler vi om rækkevidde, så er RF10s lidt større end RF30. På papiret står der,
at RF10 rækker 30 m og RF30 rækker 25 m. Det passer fint nok med armbåndsuret, men RF10 mener jeg godt, kan række noget længere. Jeg har i hvert fald
ingen problemer haft med, at den har mistet signalet! Større søer som Esrum sø
osv. har den klaret som en drøm – også selvom jeg overskred det oplyste rækkesignal. Desuden har begge modeller en ekkolodsfunktion på op til 30 m. dybde.
Et godt tip, når du bruger SmartCasten fra land med stang er, at holde stangspidsen højt, når du trækker ind! Hvis stangspidsen holdes for lavt, kan sensoren
godt trækkes under vandet og så mister
den signalet. Så hold stangspisen højt så er der ingen problemer!
Er du karpefisker og bruger en baitboat eller gummibåd til at sejle tackler
og foder ud, vil du helt sikkert også få
stor gavn af SmartCasten. Du kan nemlig binde dens søger fast til enden af
båden og simpelthen trække den efter.
Og det er i hvert fald en noget billigere løsning, end hvis du skal have
monteret et normalt ekkolod på din
baitboat!!!
Min konklusion omkring SmartCastprodukterne er, at de begge er en genial
opfindelse, som absolut er pengene
værd! Du får jo rent faktisk to ekkolodder i et! Et ekkolod, som kan bruges
fra båd, som et hvilket som helst andet
ekkolod. Og så får du SmartCast’en,
som kan kastes ud fra bredden med
stang! Slut med besværlige dybdemålingsmetoder og hurtig gang i fiskeriet.
Prøv selv og mærk forskellen.
Martin Ejler Olsen

SmartCast består af en displayenhed (armbånd eller traditionelt display) og en
trådløs sonar sonde. Sonden aktiveres automatisk når den nedsænkes i vand, og
begynder straks at sende informationer til displayenheden. På displayet kan du
nu tydeligt se bunden og fiskeforekomster under sonden.
20
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Hvidovre Sport

www.hvidovresport.dk
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AUGUST 2004
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag
Lørdag
Mandag
Torsdag
Søndag

05:
07:
09:
12:
15:

19.30
10.00
19.00
18.00
05.30

Lørdag

26:

Klubaften – fluebinding (alm. hygge)
Flueklubben – fiskeskole/kasteinstruktion
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Flueklubben – kysttur el. put & take
Juniortur til put & take – ørreder/gedder
Tilmelding: Andreas Nielsen – 2853 1238
Arbejdsdag i og omkring klubhuset
Tilmelding: Morten Søndergaard – 4499 1607

08.00

SEPTEMBER 2004
Ugedag Dato Aktivitet

Onsdag 01:
Torsdag 02:
Lørdag 04:
Mandag
Torsdag
Torsdag
Søndag

06:
09:
16:
19:

Torsdag 23:
Torsdag 30:
?
??:

22

Kl.

Kulmulen udkommer!
Klubaften - fluebinding (Christian/John)
19.30
30 års stiftelsesfest i klubhuset !
18.30
Tilmelding: Morten Søndergaard – 4499 1607
Bestyrelsesmøde i klubhuset
19.00
Klubaften – almindelig hygge (Ole)
19.30
Klubaften - fluebinding (Charles/John)
19.30
Juniortur på Øresund
10.00
Tilmelding: Andreas Nielsen – 2853 1238
Klubaften – almindelig hygge (Morten)
19.30
Klubaften – almindelig hygge (Lars)
19.30
Flueklubben - weekendtur til Karup Å
Tilmelding: John Svarre Rasmussen – 4494 2809
www.farumlf.dk

OKTOBER 2004
Ugedag Dato Aktivitet

Søndag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag
Søndag

03:
04:
07:
14:
16:
21:
28:
31:

Sø-festival på Farum Sø / Furesø
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften - fluebinding (Christian/John)
Klubaften – flueskole (John Svarre)
Flueklub – sø-fluetur efter gedder og aborrer
Klubaften – fluebinding (Charles/John)
Klubaften – almindelig hygge (Morten)
Junior-konkurrence – gedder/sandart
Tilmelding: Andreas Nielsen – 2853 1238

Kl.

10.00
19.00
19.30
19.30
06.30
19.30
19.30

NOVEMBER 2004
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag

19.00
19.30
19.30
19.30
06.30
19.30

01:
04:
11:
18:
20:
25:

Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – fluebinding (Christian/John)
Klubaften – flueskole (John Svarre)
Klubaften – fluebinding (Charles/John)
Flue-kysttur efter stor-havørreden
Klubaften – almindelig hygge (Morten)

DECEMBER 2004
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag

19.30
19.00
19.30
19.00

02:
06:
09:
16:

Kulmulen - 2•2004

Klubaften – fluebinding (Christian/John)
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – flueskole (John Svarre)
Jule-hygge-møde i klubhuset
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Martin og 8,4 kilo Farum
Sø- gedde

5

#!!

020504: Gedde 8,4 kg – Martin Ejler Olsen, Farum LF.
Gedde 5,2 kg – Anne Marie Johansen, Farum LF.
Gedde 5,1 kg – Lars ”Frø”, Farum LF.
080504: Gedde 96 cm, Kurt Schmidt, Farum LF.
090504: Aborre 0,9 kg – Jacob Bøggild, Farum LF.
100504: Aborrer 17 stk. – Jacob Bøggild, Farum LF..
140504: Aborrer 14 stk. – Torkil Sørensen, Farum LF.
160504: Gedder 4,5 + 3,5 + 3,5 + 3,0 –
Flemming Dam-Nielsen, Farum LF.
170504: Aborre 0,8 kg Jacob Bøggild, Farum LF.

Martin og 8,4
kilo Farum Søgedde

Maj måned startede med super-vejr og en mindre hedebølge, men ændrede sig
hurtigt til at blive en overvejende blæsende og noget kølig måned.
Færre gedder fanget end normalt – men også færre fiskere ude på søen, hvilket
kunne være årsagen. De store er i hvert fald derude!
Ole Jensens mindepokal - 2004 (sæsonens største aborre på Farum Sø)
1). 0,900 kg - Jacob Bøggild - 090504
2). 0,800 kg - Jacob Bøggild - 170504
Pokalen tilfalder det medlem af Farum Lystfiskerforening, der fanger sæsonens største aborre fra Farum
Sø. Fangsten skal dokumenteres med foto.
Tilmelding af fisk til Morten Søndergaard - morten@farumlf.dk

Kulmulen - 2•2004
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”Børge Munk Jensen, bedre kendt som CIM fra Berlingske Tidendes lystfiskerspalter, døde den 18. februar 2004 efter længere tids sygdom. Han blev 88 år. I
over 50 år stod han i spidsen for fiskerejser til Namsen og i 50-erne var han med
til at introducere tunfiskeriet på Øresund. I løbet af sit lange lystfiskerliv nåede
Børge Munk Jensen at gøre mange fornemme fangster i alverdens fiskevande.
Han fiskede lige til det sidste indtil han for et år siden blev ramt af sygdom. En
stor lystfisker er gået bort - æret være hans minde.”
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”En af de største personligheder i dansk fluefiskeri, dyrlæge Preben Torp Jacobsen, døde fredag morgen den 12. marts 2004. Hans store lidenskab var ørred- og
stallingfiskeri med efterligninger af de virkelige insekter. Gennem udgivelse af
en halv snes højtspecialiserede instruktionsbøger satte dyrlægen fra slutningen
af 60'
erne sit afgørende præg på en hel generation af skandinaviske fluefiskere
og han vil blive stærkt savnet blandt et utal af venner og bekendtskaber i ind- og
udland.”
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”Verdens bedste geddefiskeri er sandsynligvis dét, der finder sted om sommeren
i Innoko River, Alaska. Et hurtigt kig på Midnight Sun Trophy Pike Adventures
hjemmeside viser, at der i løbet af sommeren 2003 blev fanget 7242 gedder,
hvoraf 898 af disse var over 101 cm lange. Sæsonen, der varer 16 uger, besøgtes
af 75 fiskere, der i gennemsnit fangede 96,5 gedder under 6 dages fiskeri.
I gennemsnit var 12 gedder ud af disse 96,5 gedder over 101 cm lange, hvilket gør at hver fisker i snit fangede 2 stk. 101-centimeter gedder hver dag.”
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”Rekordudvalget har på et møde i januar godkendt tre nye danske rekorder. Erik
Dalsgaards gedde på 15,5 kg fra Tissø er godkendt som ny rekord i 4-kilos klassen. Stig Stenbro fik i oktober sidste år en rimte på 2,968 kg i Tryggevælde Å.
Fisken er godkendt både som ny rekord i 4-kilos klassen og som ny dansk rekord. Endelig figurerer Finn T. Olsens slethvarre på 4,1 kg, fanget på Øresund i
november sidste år, nu også som dansk rekord.”
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”Carsten Nielsen, der i mange år har sejlet som skipper på Arresø, har nu fået
fod på eget dæk. Fra den 19. april 2004 sejler ham med båden Havlit fra Helsingør. Bookning på tlf. 40 85 64 87.”
+
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(fortsat fra forrige nummer)
Det var tusmørke, da jeg første gang kastede fluen ud i elven…

”Jeg startede mit fiskeri oven for de to store sten i ”Brønøy”, fluen gik perfekt i
vandet og svingede ud i strømmen og ind til egen bred. Da elven var lav brugte
jeg en let to-håndsstang kl. 8-9, flydeline og et synkende forfang.
Fluerne jeg bruger til fiskeri om natten, er i en mellem til stor str. og mørke.
De skal samtidig kunne skubbe noget vand, det vil sige lave en bølge foran sig
og stribe i vandoverfladen. Det giver samtidig en god føling med fiskeriet og
med, hvor fluen fisker i vandet. Jeg fisker altid med kort linelængde om natten,
da man ellers nemt kommer til at hænge fast i træer og sten bagved.
Nå men tilbage til fiskeriet, jeg var nu nået ned til de to store sten og stod og
vurderede, hvordan jeg fiskede dem bedst af.
Ved lav vandstand flytter laksen sig længere ud i elven, hvor strømmen ikke
er så stærk - de stod sikkert nu på ydersiden af stenene lige i strømskellet.

Det gjaldt om at placere fluen lige foran den første sten, og med det samme
mende linen nedstrøms, hvilket sætter fart i fluen og får den til at svinge lige ud
i hoved på laksen, som så gerne kvitterer med at hugge ud efter fluen.
Enten var der ingen laks eller også gad de bare ikke hugge, for der skete i
hvert fald ingenting. Poul som fiskede efter mig havde heller ikke mærket noget
ved stenene. Det var først, da jeg nåede ned i stryget ved ”Sandet / Hvide hest”,
at jeg mærkede liv i vandet. Et forsigtigt nøk fortalte mig, at en fisk var interesserede i min flue. Et nyt kast - svinge fluen ud - mende linen nedstrøms - fart på
fluen - og så så så BANG - dér huggede laksen.
Ruske-ruske rulle og springe, nye hårde rusk derpå igen rulle med langt udløb
nedstrøms, for derefter at stå helt stille. Jeg løb efter fisken for at få så meget
line tilbage på hjulet så mulig.
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Et hårdt sidepres resulterede i nogle meget hårde rusk, hvorefter laksen satte
turboen til og trak lynhurtigt ned i fossen. Der kunne jeg ikke følge med så
"VUPTI" - laksen var væk. Hvad gør man i den situation?
Jeg tog en dyb indånding og satte mig på en sten, drak en eller flere kopper
kaffe/whisky, tog hatten af og sagde højt "tak for fighten min ven" og tænkte på,
hvad jeg mon kunne få for mit laksegrej i Den Blå Avis.
Ved morgenbordet gik snakken om nattens begivenheder. Det skulle sørme
vise sig, at Per og Mogens også havde haft samme oplevelse, så jeg blev lidt
mere tryg ved nattens hændelse.
Efter morgenmaden og oprydning holdt Per og Orla en let gang kastetræning,
der forgik på marken lige ved siden af huset. Jeg havde kastet nok i løbet af
natten og havde ikke behov for mere motion, så jeg tog mig en velfortjent lur.
Om eftermiddagen var vi nogle stykker som bandt fluer, der senere skulle
bruges om natten. Der
blev blandt andet lavet en
del nye mønstre som med
sikkerhed ikke findes i
noget litteratur om emnet.
En sjov oplevelse var, da
Morten bandt en flue af
Orlas restmateriale (gulvopfej).
Der var bestemt ingen
som troede på den flue,
hvis man da kan kalde det
misfoster for en flue - helt
sikkert heller ikke Morten. Men nu var den bundet og derfor skulle den
også prøves i nattens løb.
Kl. 21.30 sad jeg i skuret ”Flodegaen” ved ”Nedre Flona”, og ventede på at
lyset skulle svinde ind. Jeg havde taget mig en dram (whisky) og bandt en Black
Shank på forfanget. Medfisker i aften var Tonny (en rigtig hyggelig fyr, som
kan en masse historier). Han var gået ned i vinduet for at prøve sig frem der.
Det var min plan at fiske stryget i ”Nedre Flona” af først, for derpå at forsætte i den store høl efter fossen.
Jeg arbejde mig systematisk ned over uden at mærke noget. I hølen skiftede
jeg til flydeline med synktip og synkende forfang. En Ally'
s Shrimp bundet på
kobberrør blev monteret på forfanget.
Ved ”vinduet” støtte jeg på Tonny. ”Har du mærket noget”, spurgte jeg. ”Næe
ikke endnu men jeg så en stor fisk gå op igennem stryget for lidt siden, så den
må være i hølen nu". Tonny og jeg så på hinanden, vi nærmest løb tilbage for at
fiske hølen igennem igen.
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Den første tur nedover var næsten for spændende for mig. Hjertet hamrede og
adrenalinen pumpede, puha for en laksefeber. Der skete nu ikke noget, så vores
anstrengelser var desværre forgæves, men vi vidste at laksen var der såeeh...
Tonny gik tilbage til vores hus for at høre hvordan det gik med de andre laksefisker, og få sig en lille en på øjet. Jeg lod også laks være laks og gik tilbage
til læskuret, for at slappe lidt af og få pulsen ned på et mere acceptabelt niveau.
Bedst som jeg sad der markerede laksen sig ved et voldsomt spring og et ordentligt plask ude i hølen. Det resulterede i en bule, da jeg stødte hovedet imod
loftet, tabte min whisky og væltede min laksestang.
Nå men jeg kom da efterhånden til mig selv igen, fik hold på nerverne og ikke mindst samlet whiskyen op.
Jeg kunne tydelig se ringene i
vandet efter fisken, og skiftede
igen linen på hjulet, nu til flydende og bandt en Sunrise Shadow på forfanget. Jeg var nu
igen klar til kamp. Det var helt
mørkt og stille nu, laksen holdt
åbenbart et hvil, så jeg fik også
mulighed for at hvile mig lidt.
Det var stadig mørkt, da jeg
stod lige neden for stryget. Fisken havde jeg ikke set noget til
i et stykke tid, men op i fossen
var den ikke gået - det viste jeg.
Med få kast fiskede jeg hølen
igennem men igen uden at der
skete noget, lige hvor ”vinduet”
begynder hang jeg fast i bunden.
Jeg hev til for at få fluen fri,
men hvad var nu det!? Bunden begyndte at bevæge sig fremad ind i hølen…
Lige med ét blev jeg klar over, at laksen havde taget min flue, og laksefeberen vendte tilbage for fuld styrke, jeg rystede og kunne næsten ikke stå på mine
ben.
Vadestaven hang fast i stenene og laksestangen bukkede helt sammen under
det hårde pres fra fisken. Jeg fulgte med så godt jeg kunne, frem og tilbage gik
det - ingen af os ville give sig, laksen blev i dybet og jeg på land.
Som tiden gik, blev jeg mere og mere modig, mit pres på fisken blev hårdere
og hårdere. Hver gang gav det nogle voldsomme
ryk og rusk i stangen, og laksen flyttede sig enten
op eller ned i hølen. Jeg så mig fortvivlet om efter
hjælp, men i mørket kunne jeg ikke få øje på nogen.
(fortsættes i næste nummer)
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Farum LF Specimen
Jesper Rodkjær Pedersen
: 3833 7533 / 2468 1697
@: jrped@webspeed.dk
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Længere
Større
Tungere

*

”Som specimenfisker stræber man mod at fange en bestemt fisk, eller en fisk af
en bestemt størrelse. Når man starter med denne type fiskeri gælder det for langt
de fleste, at man sætter sig et mål for hvor stor den fisk man gerne vil fange skal
være. Når man så har opnået dette sætter man sig så et nyt mål der er lidt sværere. For langt de fleste betyder det, at man efter et stykke tid ikke længere kan
nøjes med at fiske i sit ”hjemmevand”, da fiskene her ikke er store nok. Det er
så her, at man skal til at vurdere, hvad det er, man vil med sit fiskeri.
Mine personlige mål skifter lidt alt efter hvor meget tid jeg har lyst til at bruge på transporten til og fra vandet. I nogle perioder har jeg udelukkende fisket
et vand der ligger 325 km fra der, hvor jeg bor, og i andre perioder orker jeg at
køre mere end 10-15 km for at komme til vandet. I de perioder hvor jeg ikke
har lyst at køre langt efter fiskene ændrer jeg gerne mit mål fra at ville fange
store fisk til at ville fange én speciel fisk, som jeg ikke har fanget før, eller som
på en anden måde er helt speciel.
Denne type fiskeri kan være akkurat lige så tilfredsstillende, når
man endelig fanger den ene man
var efter, selv om den ikke er
rekordstor.
Fælles for de to typer specimenfiskeri er, at man skal være
yderst dedikeret til sit fiskeri og
være villig til at lægge mange
timer i det, for at man opnår de
mål man sætter sig.
Når jeg skal til at fiske en ny sø
bruger utrolig meget tid på at finde ud af så meget som muligt om søen, før end
at jeg begynder fiskeriet. Nogle af de mere basale ting er at finde dybdekort og
tale med andre, der har fisket søen før.
En anden ting som mange glemmer når de starter med at fiske et nyt vand er
at iagttage søen, før man begynder at fiske. Det viser sig ofte at tiden hvor man
ikke fisker er mindst lige så vigtig, som den tid hvor man fisker.
Når jeg så starter med at fiske spreder jeg mine fisketimer så meget som muligt således, at jeg har mulighed for at finde ud af om der er perioder, hvor fiskene er mere aktive end andre. Efter et stykke tid ved vandet begynder der
gerne at danne sig et billede af hvornår huggene falder og i hvilke områder der
er aktivitet.”
&$ )

$

Læs mere på hjemmesiden under ”Udvalg – Specimen”
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Peter Silberg
”Som nyt medlem af Farum Lystfiskerforening kommer jeg hermed med et indlæg om 1´ste kvartals fiskeri.
Årets fiskeri starter som regel med en tur på Øresund med ”Sværd” efter stortorsk. Jeg har som regel 4 ture på Sundet, men i år blev den ene aflyst grundet
dobbeltbooking. Det er desværre kun blevet til 3 mindre torsk på disse ture med
den største på 4,05 kg (alle dog gode spisefisk). Hvor havfiskeriet har skuffet
har fjord- og å-fiskeriet dog i stor grad været en succes.
Premieren i åen den 16. januar gav således tre
Peter Silberg ved ”åen”
havørreder med de 2 største over 3 kilo, samt 2
gedder over 2 kilo med den største på 3,65 kg.
På 4 ture til åen er det blevet til 12 havørreder,
heraf 7 over tre kilo, med en fisk på 4,425 kg på
toppen. På samme 4 ture blev det også til tre
gedder som bifangst.
En enkelt tur til fjorden, lige da isen brød, gav
i alt 12 havørreder, alle over målet, med den
største på 1,625 kg. 11 af de 12 fisk blev fanget
indenfor 3 timer, hvor der var fisk i andet, femte
og syvende kast.
Rygterne om helt skulle også afprøves. På min
første tur var vandstanden i åen dog meget høj og
strømmen meget kraftig, så 1½ times kørsel frem
og tilbage resulterede kun i fem små skaller.
På min anden tur var jeg dog heldigere, og vandstanden var helt perfekt. Jeg
havde hørt, at helten er en relativt sky fisk, så jeg fiskede med 0,148 mm line
med brudstyrke på 1,8 kg.
I løbet af en formiddag blev det til 2 helt med den største på 0,95 kg og 44 cm
(PR). Som bifangst blev det til 3 store skaller med den største på 600 gram.
Således en rigtig god start på året hvad angår å og fjord.
Søndag den 14. marts var jeg ved nogle lokale søer i Nivå. Forinden havde
jeg fanget både brasen og skaller som agn.
Da jeg ankom til søerne var det kun en lille del som var isfrit, derfor kunne
jeg kun affiske et begrænset område.
En brasen på ca. 300 gram blev kastet ud på en solid karpestang. Der var godt
liv i krabaten og flere gange troede jeg der var gedde på når flåddet forsvandt.
Brasen var dog ikke geddekræs denne dag og jeg tog intet herpå, så jeg prøvede også med en lille skalle. Efter ca. ½ times fiskeri ca. kl. 15.00 gik flåddet
under og jeg gav et hurtigt tilslag.
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Der var tungt i den anden ende og efter en god fight kunne jeg lande en gedde
på 6,0 kg fordelt på 95 cm., en flot hunfisk. Fisken blev nænsomt genudsat efter
et forevigende foto. Det blev til en gedde mere på kun godt et kilo.”
Med venlig hilsen - Peter Silberg

Paw Meinertsen
”Vinteren har givet mig 5 målertorsk 10,2 – 13,2 – 14,3 – 16,0 – 17,2 – den
”lille” på 10,2 var fejlkroget - resten var bidefisk. Den på 17,2 kg og 116 cm
blev fanget ombord på Nadia den 7. marts 2004.
Weekenden den 4. – 6. april 2004 var jeg og Thomas Hansen – også fra Farum LF – en tur på ”Revet” med Thailand. Det skulle have været en 3-dages tur
men på grund af dårligt vejr blev den afkortet til 45 timer.
Første dag perfekt vejr men ikke så meget som én eneste fisk blev der fanget!
Skipper påstod, at det var første gang nogensinde, at det var sket for ham.
2. dagen var lidt bedre – der skulle nu ikke meget til! Båden fangede 6 havkatte med største på 4,5 kg som jeg selv fangede, langer op til 7,7 kg, sej med
største på 1,8 kg som jeg fangede, torsk op til 4,6 kg samt hvilling op til 0,420
kg, som jeg også selv fangede. Thomas Hansen fangede en havkat på 4,2 kg.”
Hilsen - Paw

Klaus Vestegaard
”I januar står premierefiskeriet og de første uger herefter altid som noget særligt
i Nive Å, da der som regel falder lidt af. Det
var heldigvis også tilfældet denne gang, da
jeg i løbet af et par ture fik fanget 4 havørreder, heraf 3 over 3 kilo med største på 4,4 kg.
Den mindste af de 4 var lynende blank og
med løse skæl og vejede 1,8 kg. Alle fanget
på små flydende Rapala woblere, der er som
skabt til små åer.
I februar var lysten til at tage til Susåen efter helt til stede, da der ikke ellers er de store
muligheder for at få luftet medegrejet. Efter
at have forhørt mig hos Jan & Bo i Næstved
drog jeg afsted. Det blev ikke det vilde fiskeri, men jeg fandt da sen eftermiddag en stime
helt ved modsatte strømkant, der for en kort
periode var i hugget. Det blev til 3 stk. mellem 0,9 og 1,1 kg. Alle fanget med
Avonflåd og små tigerorm. Et lille fif er at lave linelængden længere end dybden, så ormen slæbes langsommere end strømmens fart. Det giver naturligvis
bund ofte, men også fisk!”
Knæk & bræk - Klaus Vestergaard
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Andreas Holm Nielsen
”Hej gutter!
Kim og undertegnet var en tur i Simrishamn søndag den 22. februar 2004 og vi
må sige, at det blev en rigtig god dag, som dagen skred frem!
I dagene op til weekenden blev der godt nok set på vejret og bestemt på vindskalaen over Bornholm og Sydsverige, da vi ikke ville tage derover, hvis meteorologerne lovede over 8 sek./m. Dagen før var det lidt usikkert med vejret og
vinden - det lovede ok med vinden, men den ville tiltage til hård vind på et tidspunkt.
Da vi sejlede ud af havnen kl. 0700 var der lidt gammel sø fra dagen før, men
det sløjede lidt af i løbet
af morgenen og vi fik en
fantastisk dag med høj
solskin og kun lidt vind.
Fiskeriet startede lidt
sløvt, men i løbet af
formiddagen lød der
mange meldinger over
VHF´en og vi fik også
en enkelt 3-4 kilos laks
i båden. Dagen skred
fremad og vi mistede også en mindre laks tæt ved båden :(.
Hele formiddagen så vi mange fødefisk omkring bunden og 10 meter over, så
her ville vi prøve at se, om vi kunne lure en laks, på trods af, at Kim aldrig havde fanget laks på så store dybder før – d.v.s. 180-220 fod!
Ved middags tid gik tre af stængerne stort set samtidig og vi fik dobbelt hug
på 200 fod og en enkelt fisk på 220 fod - alle 3 laks kommer ombord og største
vejede pæne 8,7 kg til Kim. Herefter
går der 15 minutter, inden vi har sat
stængerne på ny pga. lidt filtren med
linerne, og akkurat som jeg er ved at
stramme linen op på min trollingstang, som fisker med en guldapex i 150 fod, så er der fisk igen...
Denne laks fightes nemt og hurtigt op
og i nettet uden om alle de andre
stænger, og vejer på Bismer vægt 6,6
kg.
Herefter dør fiskeriet lidt ud, selv
om vi dog får 2 mellemfisk mere mellem 3-5 kg. Vi sluttede dagen på vandet kl. 16.00 for at sejle i havn m "Fuld Pot" – d.v.s. 6 laks i alt (som er max
antal man må medbringe i havn)!
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Omkring kl. 1530 tog vinden så småt til ude på vandet, og senere tiltog vinden
for alvor - herligt at det for en gangs skyld spillede 100 % på vandet.
Vi fangede laks både på "den stive", apex, selvlysende sprutte og naturlig
brisling, så man kan ikke sige at fiskene kun ville have én slags agn denne dag.
4 ud af 6 laks blev fanget over 150 fod - og de sidste 2 på 80-100 fod...”
Mvh. – Andreas

Andreas med flot laks fra Simrishamn.

Lars ”Frø” Nielsen
”Jeg måtte lige til Esrum for at se om der stadig var aborrer, og efter at have
brugt én dag på at sejle søen tynd og lede, fik jeg et par dage senere, den 7.
april, hele 10 fisk over kiloet.
De største vejede 1,5 + 1,625 + 1,675 +
1,775 + 1,775. Det rakte til to gange tangering
af min personlige rekord. Alle fisk blev genudsat.”
Hilsen Lars Frø

Mogens Thomsen
Mogens var i marts måned 2004 på trollingtur
til Bornholm. Her lykkedes det for ham at
fange en flot NY KLUBREKORDLAKS på
12,350 kg (se også forsiden).

Mogens med ny klubrekordlaks – Danmark
/saltvand/hav

Redaktøren
34

www.farumlf.dk

5
Nikolaj Hjorth
Den 8. april 2004 var jeg på vragtur med Bonito fra Hanstholm. På turen fangede jeg en havkat på 2,85 kg. "Killingen" huggede på agntackel med torsk og
reje.
Ellers sløjt at se hvordan vragfiskeriet står til i Vesterhavet, det har været for
nedadgående i flere (mange)
år. Langerne ser ikke ud til at
komme igen på vragene, når
et er fisket tomt er det slut og
nye vrag skal findes. Denne
mulighed er snart udelukket
pga. afstandene det kræver
for at finde et tilnærmelsesvis
"jomfrueligt" vrag.
Kun lidt sej, lubbe og torsk
stiller sig på vragene igen,
iøvrigt sjældent særligt store.
"De glade vragdage" er vist
en saga blot i Danmark...
Nikolaj og 16,5 kilo torsk
Jeg fangede den 28. februar torsken på billedet som
vejede 16,5 kg.
Var et smut i Jylland efter gedder den 27. marts 2004. Det blev til 25 stk. i løbet
af dagen til Kim Jæger og jeg - desværre uden de helt store. Vi havde kontakt
men tabte kampen...
Sidst på dagen forsøgte jeg med en wobler efter en af søens
forholdsvis få sandarter og fik denne fine
fisk !
Sandarten blev vejet til 3,7 kg på den
medbragte bismervægt
(det var jo rogntunge
gedder vi søgte).
Den huggede på en
rød/hvid
"Prince"Wobler, stikJysk sandart – 3,7 kilo
ker i øvrigt ud af
munden på fisken på billedet da den sad dybt...”
Mvh - Nikolaj Hjorth
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Long-John Nielsen
”Onsdag den 24. marts 2004. Tur til Tempelkrogen, sammen med Lars Vandspringer.
Vi var oppe ved Tempelkrogen kl. 0700. Da vi pakkede ud, stod der en mand
og kæmpede med en ørred. Jeg havde dårligt fået den ene sko af, før Lars sprang
af sted som en bjergged ud i vandet, kastede rundt til højre og venstre med sin
fiskepind – Lars havde meget travlt.
Da der var gået ca. 2 timer og vi ikke havde fanget nogen fisk, kørte vi op til
mit lille sted ved Høve Strand. Som sidst da Lars så vandet, sprang han ud i det.
Første kast fik han en ørred lige på målet. Så var det min tur til at springe
rundt i vandet. Da jeg havde fisket i nogle timer, var modet ved at svigte og
klokken var ved at være 15. Jeg tog en pause.
Lars farede stadig rundt ude i vandet så man blev helt forpustet og svimmel af
at se på ham. Pludselig var der en fisk på Lars bløde fiskestang, han tog sit net,
men ak…det var kommet et hul i nettet og væk var den. Lars fik i stedet kæmpekludder på hjulet og jeg sprang ud i vandet…et kast…fisk…andet
kast…fisk…Juhhuu.
Lars sad stadig med sit kludder og var ved at blive helt rød og febrilsk. Nu
tog jeg min
fluestang
og
satte
Jokinfluen
på…et
kast...fisk.
Ved fjerde
kast
tog
vinden fluen -- slask -- sad fluen i mine vaders, det var ikke så godt. Hvad gør
man ikke for de ørreder. Men 3 flotte ørreder var fangsten…det er bare dejligt.
Søndag den 28. marts 2004 klokken 0700 tog jeg af sted med Stig Brynel, op
til det samme sted. Vinden kom fra vest, det var koldt, men fiske skulle vi.
Efter nogle timer kom der en lille torsk for at se hvad det var for en lille fidus, der var ude i vandet. Stig mærkede et hug. Ved 1530-tiden gik jeg i vandkanten og så nogle børsteorm - 5 minutter efter fik jeg en god fisk på, 10 meter
fra land. Nu gik den vilde jagt, den sprang op i luften flere gange, rystede med
hovedet, som er det jeg ikke kan lide. Febrilsk og med rystende ben råbte jeg til
Stig, at han skulle hente nettet. Stig sprang i land, var ved at snuble, han fik fat
i nettet og ved fælles hjælp, fik vi den ind.
Det var en flot blank fisk på 2,9 kg og længde 65 cm. Vi ringede til Flemming
Wrangel om han ikke kom med sit fotografiapparat. Der gik 20 minutter, så kom
Flemming gående langs vandet i sutsko og træningsdragt - - billedet blev taget.
Det var en rigtig god dag…”
Lange John på eventyr
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Claus Søndergaard
”Det ramte mig som et lyn – stemmerne! Jeg syntes ellers selv, at jeg var kommet langt i processen, men helbredt var jeg åbenbart ikke (heldigvis).
”Tag dog ud og fisk” vedblev de insisterende. Jeg fortsatte støvsugningen,
men måtte kort efter resignere! Nullermænd under sofaen kan ikke rigtigt udkonkurrere nogle timer ved vandet. Nu var problemet bare, at vandet på søerne
disse dage ikke var vand, men is. Et kort øjeblik overvejede jeg faktisk at tage
på kysten, da jeg atter blev redet af stemmerne ”tag dog til Havelse å”.
Efter en hurtig opringning til Hvidovre Sport var jeg ude af døren og på vej
nordpå. Der var ikke et øje at se ved åen, men det var nu heller ikke det mest
stabile vejr. Det blæste en god pelikan, så hagl og snebygerne afløste hurtigt
hinanden.
Skal jeg være helt ærlig, så havde jeg ikke de store forventninger, da jeg tidligere har indkasseret nogle fæle 0-boner ved åen. Men nogle timers frisk luft
inden eftermiddagsvagten, kunne det vel blive til.
Jeg fik rigget min 8 fods Berkley til og placerede med et kort kast Den Røde
Haveflue midt i åen, hvor en bækørred straks gik til angreb! Fisken kæmpede
det bedste den havde lært, men efter blot 5 minutters fiskeri lå min første bækker fra åen på brinken. En fin fisk på 43 cm – sikke en start.
Efter at have nydt fisken og fået pulsen ned, fortsatte jeg fiskeriet, idet de
spændende sving og huller blev fisket godt igennem, dog uden at det gav noget.
På et tidspunkt skulle jeg forbi et lige ”kedeligt” stykke, hvor jeg bare lod
ormen drive. Det var en meget god ide, for pludselig var der kontakt med noget
større i den anden ende. Fisken gik dybt og var faktisk meget stille og rolig til at
starte med, så jeg troede, at jeg havde kontrol over tingene.
Smækker-bækker fra Havelse Å
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Sagen tog imidlertid en drastisk udvikling, da fisken pludselig sprang ud af
vandet og i et rush forsøgte at svømme forbi – muligvis i den hensigt at angribe
mig bagfra! Det lykkedes dog at afværge angrebet, men jeg havde nu lært min
første lektie om, at fisk i åer fighter anderledes end på søerne. Ørreden havde
muligvis øjnet, at det var en amatør på land, for den fortsatte med øget styrke
sin obsternasige opførsel – først dybt på tværs, så oppe i overflade, herefter
nedstrøms og så atter på tværs.
Som kampen skred frem tabte fisken dog sine kræfter, og jeg kunne nette en
smuk bækørred og ny PR. 1350 gram fordelt på 49 cm.
Selv om jeg er fortaler for at genudsætte fisk, så besluttede jeg, at denne skulle tur i fad, hvilket jeg i øvrigt ikke fortrød, da jeg satte tænderne i den.
Jeg kan tilføje, at fisken havde haft meget fine vaner, idet den åbenbart holdt
meget af frøben, som jeg fandt rester af i dens mave.”
Med stram line - Claus Søndergaard

Niels Godsk Jørgensen
”Jeg var en tur ved Susåen den 1. marts 2004, hvor jeg fangede 3 helt med den
største på 1,250 kg og 52
cm. De tog på tigerorm
Niels Godsk med ny
monteret på en str. 10
klubrekord i helt
krog.
Helten er NY
KLUBREKORD i
foreningen!
Der er dog stadig et
stykke vej til den danske
rekord på 1,850 kg fra
Randers Fjord.
Den 24. januar 2004
fangede jeg en torsk på
12,4 kg på Øresund.
Lørdag den 28. februar
2004 var jeg på trollingtur ud for Simrishamn.
Jeg fangede 6 laks i størrelse 4-9 kilo.”
Hilsen - Niels
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1. omgang: perioden 16. januar 2004 – 15. april 2004
JANUAR – 2004
Havørred
Havørred
Havørred
Havørred
Havørred
Havørred
Havørred
Torsk

4,400
4,250
3,900
3,700
3,550
3,325
3,250
12,400

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

(KR: klubrekord – PR: personlig rekord)
Klaus Vestergaard
Peter Silberg
Peter Silberg
Peter Silberg
Peter Silberg
Peter Silberg
Peter Silberg
Niels Godsk Jørgensen

Niveå
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Øresund

000104
240104
160104
180104
160104
180104
240104
240104

kg
kg
kg
kg
kg

Claus Søndergaard
Peter Silberg
Klaus Vestergaard
Niels G. Jørgensen
Nikolaj Hjorth

Havelse Å
Å
Susåen
Simrishamn
Øresund

000204 (PR)
160204 (PR )
000204
280204
280204

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Peter Silberg
Long-John Nielsen
Niels Godsk Jørgensen
Mogens Thomsen
Paw Meinertsen
Paw Meinertsen
Paw Meinertsen
Paw Meinertsen

Nivå
Vestsjælland
Susåen
Bornholm
Øresund
Øresund
Øresund
Øresund

140304
280304
010304 (KR)
000304 (KR)
070304
070304
070304
110304

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Lars ”Frø” Nielsen
Lars ”Frø” Nielsen
Lars ”Frø” Nielsen
Lars ”Frø” Nielsen
Lars ”Frø” Nielsen
Thomas Hansen

Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Det Gule Rev

070404 (PR)
070404 (PR)
070404
070404
070404
050404

FEBRUAR – 2004
Bækørred
Havørred
Helt
Laks
Torsk

1,350
4,425
1,100
9,000
16,500

MARTS – 2004
Gedde
Havørred
Helt
Laks
Torsk
Torsk
Torsk
Torsk

6,000
2,900
1,250
12,250
17,200
16,000
14,300
13,200

APRIL – 2004
Aborre
Aborre
Aborre
Aborre
Aborre
Havkat

1,775
1,775
1,675
1,625
1,500
4,200

Valget er denne gang faldet på Mogens´ flotte nye klubrekord-trolling-laks fra
Bornholm. Tillykke til Mogens - et gavekort uddeles på generalforsamlingen.
Rekorden-Morten
Kulmulen - 2•2004
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Pr. 15. april 2004
Ferskvand
1). Peter Silberg

208 point

(helt 0,95 kg)
(havørred 4,425 kg)
(gedde 6,0 kg)
(rudskalle 0,6 kg)

79
53
38
38

%
%
%
%

2). Klaus Vestergaard

147 point

(helt 1,1 kg)
(havørred 4,4 kg)

92 %
55 %

3). Niels G. Jørgensen

104 point

(helt 1,25 kg)

1). Paw Meinertsen

156 point

(torsk 17,2 kg)
(hvilling 0,42 kg)
(havkat 4,5 kg)
(sej 1,8 kg)
(lange 1,4 kg)

2). Mogens Thomsen

103 point

(laks 12,25 kg)

104 %

Saltvand

3). Nikolaj Hjorth

40

77 point

(torsk 16,5 kg)
(havkat 2,85 kg)

56
45
35
15
5

%
%
%
%
%

103 %

54 %
23 %

www.farumlf.dk

6
!! K

A

#!!

FM

#!! G

( .

Aborre (2,075 kg), Brasen (6,2 kg), Bækørred (3,6 kg), Bækørred (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), Skælkarpe
(10,5 kg), Spejlkarpe (14,5 kg), Suder (3,75 kg) og Ål (2,118 kg).
( .

Havkat (11,8 kg), Havørred(kyst) (7,5 kg), Havørred(båd) (10,35 kg), Hornfisk
(1,15 kg), Hvilling (0,920 kg), Ising (0,625 kg), Laks(båd) (11,800 kg), Lange
(26,5 kg), Lubbe (6,2 kg), Makrel (1,7 kg), Multe (3,35 kg), Regnbueørred(kyst)
(5,4 kg), Rødspætte (2,5 kg), Sej (12,0 kg), Skrubbe (1,9 kg), Torsk(kyst) (8,0
kg) og Torsk(båd) (30,5 kg).
+
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2001:
2002:
2003:

Ferskvand

Saltvand

All-round

Theis Kragh
Theis Kragh
Klaus Vestergaard

Nikolaj Hjorth
Nikolaj Hjorth
Kim Jæger Hansen

Theis Kragh
Ikke uddelt
Ikke uddelt

.

2

2

( #!!

De med gråt markerede er nye klubrekorder!

Ferskvand (Danmark + Udlandet)
ART
Aborre
Gedde
Havørred(å)
Helt
Sandart

VÆGT/KG
1,775
8,400
4,425
1,250
3,700

kg
kg
kg
kg
kg

NAVN

STED

DATO

Lars ”Frø” Nielsen
Martin Ejler Olsen
Peter Silberg
Niels Godsk Jørgensen
Nikolaj Hjorth

Esrum Sø
Farum Sø
Å
Susåen
Sø/Jylland

000404
020504
000104
000204
270304

NAVN

STED

DATO

Paw Meinertsen
John Nielsen
Mogens Thomsen
Paw Meinertsen

Det Gule Rev
Vestsjælland
Bornholm
Øresund

050404
280304
000004
070304

Saltvand (Danmark + Udlandet)
ART

VÆGT/KG

Havkat
4,500 kg
Havørred(kyst) 2,900 kg
Laks(hav)
12,250 kg
Torsk
17,200 kg
Kulmulen - 2•2004
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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 Lars ”Frø” Nielsen - 44 95 05 18.
Kan der undtagelsesvis ikke købes nøgle hos Lars 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 Lars ”Frø” Nielsen - 44 95 05 18.
Kan der undtagelsesvis ikke købes nøgle hos Lars så ring til Henrik Jart.

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

44 68 00 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 Mogens.
Ved for hårdt vejr - og dermed ingen sejlads - er der ingen leje-afgift.

Thomsen Plast, Gammel Nøglegårdsvej 22-24, 3540 Lynge - indkørsel ad Stensøvej
(Krak: 94 – K6) Tlf. 48 18 97 87 / 24 82 97 87 / thomsenplast@email.dk

OBS! Kan der undtagelsesvis ikke bestilles hos Mogens så ring til Henrik Jart.

Downriggere: 2 stk. Canon Easi-troll

44 48 52 05

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

Ekkolodder: Eagle Ultra III + Lowrance X65

44 48 52 05

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

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

Nøgler: Lagan, Mörrum og Odden-huset

44 95 05 18

Forenings T-shirts, stofmærker & emblemer

44 95 05 18

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

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.................… 565,00.Halvårligt...............… 282,50.Indmeldelsesgebyr.... 200,00.-

Helårligt.....................… 325,00.Halvårligt...................… 162,50.Indmeldelsesgebyr........ 100,00.-

Pensionist-kontingent

Familie-kontingent

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

Helårligt.....................… 795,00.Halvårligt...................… 397,50.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)

Kulmulen - 2•2004
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