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Forvent lidt mere www.farumlf.dk •••• info@farumlf.dk FLF forever  
 

Formand 
Ole Gammelmark 
Blankager 11 
2620  Albertslund 
�: 4364 0273 
@: ole@farumlf.dk 

Kasserer 
Tom Sørensen 
Rødegård 11, 4. tv. 
2300  København S 
�: 3259 8553  
@: TOS@dst.dk 

Næstformand 
Christian Jørgensen 
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 
Nordtoftevej 27 
3520  Farum 
�: 4499 1607 / 2512 5169 
@: morten@farumlf.dk 

Juniorleder 
Andreas Holm Nielsen 
Jespervej 7 
3400  Hillerød 
�: 2853 1238 / 4825 2846 
@: andreas@farumlf.dk 

Nøgler 
Lars ”Frø” Nielsen 
Solhøjpark 54 
3520  Farum 
�: 4495 0518 / 2347 5933 
@: lars@farumlf.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer 
Charles Iversen 
�: 4495 2890 / 4095 2890 
@: charles@farumlf.dk  

Theis Kragh 
�: 3585 8494 / 2092 8494 
@: theis@farumlf.dk 

Bestyrelsessuppleanter 

Adam Skov Nielsen 
�: 4468 0090 / 5132 9662  
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 / 2123 3582 
dsl116614@vip.cybercity.dk 

 

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

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

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

Kulmulen udkommer 4 gange år-
ligt i månederne marts, juni, sep-
tember og december. 

Deadlines 
Nr. 1 / 2005 - 15. februar 2005 
Nr. 2 / 2005 - 15. maj 2005 
Nr. 3 / 2005 - 15. august 2005 

Oplag: 500 stk. 
Layout: Morten Søndergaard. 
Papir: 80 g / omslag 160 g. 
Tryk: Digital Service, Hørsholm. 
Distribution: Post Danmark. 
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Kulmulen har været længe undervejs – 
meget længe! 

Årsagen er alene den, at undertegnede 
redaktør har hængt i bremsen og været 
umotiveret og uoplagt over at skulle 
skrive klubbladet – nu snart på 20´ende 
år! – kort sagt: faretruende tæt på at 
være helt og aldeles udbrændt. 

At jeg langt fra har været ene om dette, 
har jeg bemærket hos flere andre lign-
ende fiskeklubber, der på tilsvarende vis 
har haft problemer med at producere et 
klubblad. En lille trøst midt i al elen-
digheden. 

At computeren så stod af midt i det hele 
og måtte udskiftes med al det besvær 
sådan noget indebærer, gjorde ikke lige-
frem lysten og motivationen større! 

I den forbindelse skal der lyde en stor 
tak til alle der bidrager til bladet med 
fangstberetninger, artikler m.v. – det er 
det brændstof, der holder redaktørens 
motor kørende. Bliv endelig ved med at 
fylde på! 

Alle medlemmer og andre med tilknyt-
ning til Farum Lystfiskerforening øn-
skes en rigtig glædelig jul og et rigtig 
god nyt fiskeår. 

Vi ses forhåbentlig derude ved vandene! 

Og husk så at få betalt 
kontingentet! 
 

.<"/��
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(forsidefoto – Søren Vest) 
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Så er tiden kommet, hvor der skal betales kontingent 
– denne gang for år 2005. 

Girokortet til indbetaling af kontingent er via 
postvæsenet udsendt midt i december måned til alle 
medlemmer. 

Mangler du af en eller anden grund dit girokort, 
skal du straks kontakte foreningens sekretær, Mor-
ten Søndergaard, på tlf. 44 99 16 07 el. via mor-
ten@farumlf.dk. 

Ønsker du delvist at spare Post Danmarks blodi-
ge gebyrer, kan du med fordel anvende Netbank 
eller lignende og overføre kontingentet direkte til 
Farum Lystfiskerforenings girokonto: reg.nr. 1551 + 
gironr. 7 29 68 94 el. bankkonto: reg.nr. 4133 + kontonr. 317 002 2602 (Danske 
Bank, Farum Afd.) HUSK NAVN + MEDLEMSNUMMER. 
 

���
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Senior: 575,- � Junior: 330,- � Familie: 815,- � Pensionist: 450,- � Passiv: 150,- 
 

Som det er de fleste bekendt, går hovedparten af kontingentet i 
Farum Lystfiskerforening til de sammenslutninger vi er med-
lemmer af - Fiskeringen, SU og Dansk Havfisker Forbund.  

Farum Lystfiskerforening skal den 28. februar 2005 fremsen-
de medlemsliste til Fiskeringen og de af foreningens 
medlemmer som denne dato ikke er registreret med 
betalt kontingent af foreningens kasserer bliver slettet 
i medlemskartoteket og nyt indskud skal betales, før 
man igen kan registreres som medlem, så man atter 
kan benytte Fiskeringens faciliteter. Så det betaler sig 

at indbetale til tiden! 
Husk at du ved evt. udmeldelse skal levere FR- og SU-nøglen 

tilbage til foreningen – kontakt Lars ”Frø”, tlf. 4495 0518. 
 

"�����	�������	���	���
����������9�����	������������
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Formanden ringede en solrig eftermiddag i juli: ”Hilmer døde i nat”, sagde han. 

 ”Det er da løgn! Det kan han sgu´ da ikke – sikke noget lort!”, var mine første 
tanker. Hilmer kunne da ikke bare forlade os sådan uden videre.  

Ganske vist havde han de seneste par år oplevet en tiltagende svækkelse af 
helbredet men ikke noget der skulle betyde, at han allerede nu – som 69-årig – 
skulle forlade livet. 

Hilmer var det sidste - og dermed eneste - medlem, der havde været med siden 
stiftelsen af foreningen den 24. oktober 1974. Samtlige år, måneder, uger og 
dage havde han været medlem – og han kunne om nogen huske alle de festlige 
og originale personligheder fra foreningens første år.  

De er alle væk nu - ligesom Hilmer selv – som så absolut også selv var en 
festlig og original personlighed. Således er Hilmer ophavsmand til titlen på 
nærværende foreningsblad. 

Det var ikke mange poster Hilmer 
manglede at besætte i foreningen – det 
var vel kun formand og kasserer han 
ikke nåede at prøve.  

Han udførte gennem alle årene et 
kæmpe stykke arbejde for Farum Lystfiskerforening – i mange tilfælde i det lidt 
skjulte, hvor han stod i køkkenet til de årlige arrangementer i klubhuset.  

Hilmer i døråbningen til båd-
udlejningen – august 2003 
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I de seneste mange år ledte han med kyndig hånd bådudlejningen ved Farum Sø. 
Bådudlejningen var og blev hans altoverskyggende interesse, måske det mindede 
ham om ungdommens år, hvor han sejlede på ”de syv have”. 

Hilmer stod netop for at skulle udnævnes til æresmedlem i forbindelsen med 
foreningens 30-års fødselsdag i år. Han vidste 
det ikke selv og nåede altså desværre heller 
ikke at blive udnævnt som sådan 

Som ved de fleste dødsfald er det uvirkeligt 
ikke længere at skulle mødes med og tale med 
pågældende – således også med Hilmer. 

Det føles underligt ikke længere at skulle se 
med ham i bådudlejningen eller klubhuset, 
ikke mere høre hans cykel hen over perleste-
nene ved klubhuset eller at se ham rumstere i 
køkkenet til de forskellige arrangementer. Det 
bliver aldrig helt det samme. 

Hilmer blev bisat fra Farum Kirke den 30. juli 
2004 med deltagelse af repræsentanter fra 
foreningen for derefter at blive kørt til sin 
hjemegn Assens på Fyn og dér begravet. 

Et fint mindeord forfattet af formanden blev bragt i Farum Avis den 3. august 
2004. Æret være Hilmers minde.” 

"-�	�����
Hugh Boyd: 6. april 1940 – 26. august 2004 

”Hugh blev født i Irvine, Ayrshire på vestkysten af Skotland i 1940 og det var 
som barn han ved bredden af Irvine River startede med at fiske. Sidenhen, da 
han og hustruen Birgit boede et par år i Massachusetts, blev der fisket meget 
efter bækørreder i hele New England.  

I Skotland var det de små lokale floder især i Perthshire eller i det nordvestli-
ge hjørne af Skotland der blev fisket. I Sverige indlogerede Hugh og Birgit sig 
ofte på vandrerhjemmet i Laholm for at fiske i Lagan-elven.  

I sommeren 1997 indmeldte Hugh, Birgit og sønnen Peter sig i Farum Lystfi-
skerforening. 

Professionelt var Hugh ansat hos Elkraft og Nesa og arbejdede med den over-
ordnede planlægning af stærkstrømforsyning til Skandinavien. Han kom til 
Danmark i 1965, hvor han startede på DTU og havde en Phd. i fysik fra 
Strathclyde Universitet i Glasgow.”  

Morten Søndergaard / Birgit Nielsen 

Hilmer Tokehøj (tidl. Hansen) 
f. 1. maj 1935 - U  22. juli 2004 
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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: 

����!������� 
��
 

%������
������������	�����	)�����@)�-�������

Som tidligere oplyst – og det kan åbenbart ikke oplyses ofte nok! - er det Lars 
Nielsen, Solhøjpark 54, 3520 Farum, tlf. 44 95 05 18, mail: lars@farumlf.dk - 
der står for foreningens salg af nøgler til Fiskeringen og SU. Husk det nu! 
 

�����������������������&����	�5�	
��	����������	����

”Det nordiske mesterskab i havfiskeri blev afviklet på Øresund den 13. og 14. 
august 2004. Konkurrencen havde deltagelse af 36 her-
rer, 6 damer og 3 juniorer, og der blev sejlet fra Hel-
singborg med bådene Vandia og Ellinor. 

Konkurrencereglerne gjorde, at det bedst kunne beta-
le sig at fange isinger, så der blev derfor begge dage 
fisket lige ud for Kronborg, hvor der var mange flad-
fisk.  

Efter førstedagen havde Niels Godsk Jørgensen fra 
Farum Lystfiskerforening lagt sig i spidsen med en 
fangst på 84 isinger, og da han forbedrede resultatet til 
89 isinger på andendagen, var den samlede sejr hjemme.  

Andenpladsen gik til Ove Wennerström fra Sverige, 
mens Peter Evander fra Sverige blev nr. 3. Bedste dame blev Torunn Handeland 
fra Norge og juniorklassen blev vundet af Marcus Tibratt fra Sverige.  

Palle Nygaard fra Køge Sportsfiskerforening satte ny mesterskabsrekord for 
skrubber, da han kunne indveje en fisk på 1,1 kg.” 

(23-08-2004, Henning Pedersen, DSF) 

 
 �:	���
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Fiskeringen har på sin hjemmeside – www.fiskeringen.dk – listet en række 
medlemsfordelel og rabatordninger. Nedenfor er fremhævet enkelte - se dem 
alle på hjemmesiden. 
 
Rabataftale med M/S Havlit (www.havlit.dk) 
10 % rabat på almindelige ture ved fremvisning af FR-
medlemskort. 
 
Rabataftale med HH-Ferries (www.hhferries.dk) 
Ved fremvisning af dit Fiskeringsmedlemskort får du 10% rabat når du køber 
din billet hos HH-ferries. Gælder ikke ved køb af billetter under andre 
rabatordninger. 
 
Rabat på fiskeriet i Store Rosenbusk Ørrefiskeri (www.put-and-take.dk) 
Her er 20 % rabat på alle kort til Fiskeringsmedlemmer. Husk at skrive "FR-
medlem" på, og medbring dit medlemskort. 
 

�@�=�������	���������������

���

SU holder sig naturligvis heller ikke tilbage. Nedenfor er ligeledes fremhævet 
enkelte af fordelene – se dem alle på hjemmesiden: www.fiskeren.dk 
 
Rabataftale med Elida-rederiet (www.elida.fishing.dk) 
20 % rabat på alle almindelige havture. 
 
Rabataftale med HH-Ferries og Store Rosenbusk Put & Take 
Også 10 % 
 
Se meget mere på SU´s hjemmeside. Her er rigtig mange rabatter!  
 

�@�	�������������������

”Sjællandske Sports- og Lystfiskerforenings Samarbejdsudvalg (SU) skal have 
ny formand, idet Preben Ellefsen er fratrådt den 1. november af personlige 
årsager. Tidligere på året er Peter Petersen og Per Lehmann udtrådt af 
bestyrelsen.  

Suppleant Allan Riboe indtrådte i den forbindelse i bestyrelsen og har nu 
overtaget formandshvervet frem til næste generalforsamling i april 2005.” 

(15-11-2004, Henning Pedersen) 
�@������7�
�����7���	��
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John Hinz, tlf. 44 66 82 09 / 31 22 59 75, mail: johnhinz@jubiimail.dk er ny 
bådinspektør i SU med særligt ansvarsområde for SU-broen og SU-bådene i 
Farum Sø. Hjælp ham med oplysninger m.v. fra SU´s faciliteter. 

Morten Søndergaard 
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”Jeg har haft en underlig oplevelse ved Sjælsø, som måske andre 
også har haft. 

En grundejer har tilsyneladende problemer med at acceptere at vi 
parkerer ved pumpestationen. En aften for vel 3 uger siden (starten 
af august måned) havde han sat et papskilt op at man skulle parkere oppe ved 
plejehjemmet. Der henvistes til fredningsbestemmelserne, som åbenbart skulle 
bestemme, at kun kommunens køretøjer måtte køre ind til pumpe-stationen. 

Da jeg ikke respekterede hans skilt blev jeg anråbt og truet med 
politianmeldelse, hvis jeg ikke flyttede bilen. Mit svar var at jeg ville undersøge 
når jeg kom hjem, om han måtte have ret, men i aften holdt vi altså her. 

Efter endt fisketur fandt jeg bilen med masser af mudder på køler, forrude og 
helt om på bagsmækken. 

Efterfølgende har jeg talt med Birkerød Kommune som fortalte, at vi gerne 
måtte parkere ved pumpestationen og at de godt kendte pågældende grundejer, 
men alligevel en trist oplevelse hvor jeg skiftevis fandt det temmelig komisk og 
var temmelig gal i skralden. Havde det været en ny bil jeg havde haft, havde jeg 
nok reageret knap så afslappet.” 

Venlig hilsen - Thomas Ugilt Thomsen 
 

5�
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Tak til Henrik, Adam, Bjarne, Charles og Mogens Thomsen for flytning og 
opstilling af skabet hos Thomsen Plast, Gammel Nøglegårdsvej 22-24 i Lynge. 

Flytningen fandt sted lørdag den 31. juli 2004. 

Bjarne og Mogens og 
foreningens motorskab  
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Torsdag den 24. februar 2005 kl. 1930 i "Fiskerhytten" 
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Dagsorden 

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 16. februar 2005). 

Ad. 6  På valg er 
 Kasserer: Tom Sørensen (modtager ikke genvalg). 
 Næstformand: Christian Jørgensen. 
  Bestyrelsesmedlem: Charles Iversen (modtager ikke genvalg). 
  Bestyrelsesmedlem: Theis Kragh. 

Ad. 7  På valg er endvidere 
 Bestyrelsessuppleant: Thomas Petersen. 
 Bestyrelsessuppleant: Niels Olsen. 
  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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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
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Havture 
Ole Gammelmark 
����: 4364 0273  
@: ole@farumlf.dk 

Hav-konkurrence 
Niels Godsk Jørgensen 

����: 4926 6181 
@: ngj@c.dk 

 

Fredag den 14. januar 2005 kl. 0700-1500 
Helsingør – Nadia – 15 pladser. 
Tilmelding: Niels Godsk Jørgensen – 49 26 61 81. 

Søndag den 23. januar 2005 kl. 1200-1700 
Helsingør – Bonito – 12 pladser. 
Tilmelding: Ole Gammelmark - 43 64 02 73. 

Torsdag den 24. februar 2005 kl. 0730-1530 
Helsingør – Bonito – 10 pladser. Heldagstur. 
Tilmelding: Ole Gammelmark - 43 64 02 73. 

Lørdag den 5. marts 2005 kl. 0600-1200 
Helsingør – Bonito – 12 pladser. 
Tilmelding: Ole Gammelmark – 43 64 02 73. 
 

Bemærk at oven-
nævnte tidspunkter 
er sejltider.  

Du bør møde 30 
minutter før afsej-
ling og i hvert fald 
senest 15 minutter 
før!  

Se alt om teknik 
og grej til stor-
torsken på hjemme-
siden under ”Udvalg 
– Hav”. Der er mas-
ser af gode tips og 
tricks. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
 

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

 

 

Sveriges syd-/østkyst 
Lørdag den 8. januar 2005 
Traditionen tro starter vi kystsæsonen med en tur til den svenske syd-/østkyst. 
En dejlig start på året! 
   

Fjorden 
Lørdag den 19. februar 2005 
Fiskene hygger sig i åer og fjorde. Vi prøver pladser med fangstgaranti! 
   

Vestsjælland 
Søndag den 10. april 2005 
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. 
   

Er der medlemmer, der selv arrangerer ture og gerne vil have 
andre/flere med så få det rundsendt via foreningens infomail. 
Mail til info@farumlf.dk eller gå ind på ”Forum” på hjemmesiden. 

 



www.farumlf.dk 14 

Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

���������	 

Hver torsdag kl. 1930 - 2130 
Fra september til og med maj 
Klubaften-ansvarlige 
1. torsdag: Christian Jørgensen 
2. torsdag: Ole Gammelmark 
3. torsdag: Charles Iversen 
4. torsdag: Morten Søndergaard 

"Torsdagsklubben" byder velkommen 
"Torsdagsklubben", der er betegnelsen for de faste klubaften-fremmødere søger 
nye bekendtskaber i form af andre medlemmer, der på mere regelmæssig basis 
møder op på klubaftenerne. Der kan bl.a. lokkes med: 

• Gratis kaffe og te samt mulighed for at købe øl eller vand. 
• Første og tredje onsdag 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 eller 
DVD du kunne tænke dig at se, så giv os endelig et praj. 

Vel mødt - dine klubaften-ansvarlige! 
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Farum LF Spey Cast 
Fly Fishing Club  
John Svarre Rasmussen m.fl. 
����: 44 94 28 09 
@: johnsvarre@jubiimail.dk 

 

FLUEBINDINGSPROGRAM 2004-2005 
I fortsættelse af vore gode torsdagsbindeaftener, prøver vi nu at sætte aktivite-
ten i lidt mere faste rammer.  

Instruktør: John Nielsen – tlf. 4582 9551. 

Deltagere: max: 12 (er i skrivende stund fuldtegnet). 

Egenbetaling: 2 fluer ”gratis”, resten 5 kr. pr. stk. Ved særlig dyre fluer kan 
dette dog afviges. 

Program: 

• Havørred fluer (OKT-NOV), 3 bindeaftener. 

• Ferskvandsfluer (bl.a. tørfluer) (NOV-JAN), 3 bindeaftener. 

• Laksefluer (JAN-FEB), 3 bindeaftener. 

• Havørred/Hornfiskefluer (MAR-APR), 4 bindeaftener. 

• Geddefluer (APR), 1 bindeaften. Folk medbringer selv materiale henset 
til det store materiale forbrug ved binding af geddefluer. 

Gennemførelse:  

• Periode/tid: 1, 3 onsdag kl. 1900 - 2130 i perioden oktober til april 

• Betingelser: Forhåndstilmelding kræves.  

• Årsag: programmet er tænkt således, at det opbygger færdigheder såle-
des, at man realistisk kan prøve at binde en lakseflue. 

• Tilmelding til Stig på stig-brynel@get2net.dk 

Derfor kom og vær med og gør de mørke aftener lidt lysere. 

På forhånd vel mødt – STIG 
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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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Vinterens ture og arrangementer 
”Den sidste søndag i november afholder jeg altid juniortur til Store Vejle å ved 
Ishøj. Fiskeriet foregår primært efter de store aborrer, da ørrederne på dette 
tidspunkt er fredede.  

Der var fin opbakning omkring arrangementet, og der var 6 juniorer afsted og 
4 voksne fra både Hillerød og Farum Lystfiskerforening (halvt af hver).  

Fiskeriet foregik både med jigs, spinnere og med levende skaller fisket på 
flåd. Vi startede med at fange skallerne i sænkenet og med store karpenet - vi 
fik en pæn portion, men det var ikke så mange, når vi var 10 mand til at bruge af 
dem!  

Alle fangede pænt med fisk, men det var specielt skallerne, som hurtigt slap 
op :(, da det klart var den bedste agn! Det blev til 12 aborre over kiloet, som var 
pænt fordelt til alle, op til 1550 gram i løbet af dagen og omkring 100 fisk i alt. 

Med til historien hører, at Mikkel Daugaard ved middagstid fik et voldsomt 
hug på en orange jig. Folk stimlede sammen omkring os for at se, hvad det nu 
var for noget! Efter 5-10 minutters fight viste det sig at være en stor farvet hav-
ørred med krog (hanfisk). Mikkel havde sine problemer med at holde fisken på 
den lette 7 fods stang, så fighten trak i langdrag.  

Da fisken samtidig knækkede linen tæt på land, så var ærgrelserne store til at 
starte med, men fisken blev stående 3 meter ude nede ved bunden. Derfor kunne 
jeg lige med mit lange teleskop pandenet bugsere/bakke fisken mod land (med 
nettet rundt om hoved), for til sidst med et snuptag at lande fisken med et fast 
greb om halen! Jeg fik fjernet jiggen, og lavet en hurtig vejning.  

Havørreden vejede imponerende flotte 8,1 kg, og blev herefter naturligvis 
nænsomt genudsat! Billeder blev det desværre ikke til af fisken, da den hurtigt 
skulle ud igen, og mit digitalkamera havde fået lidt fugt... Men det er helt sik-
kert, at Mikkel fik en fisk og en fight for livet - og havørreden var samtidig ny 
personlig rekord, så der er kage til alle næste gang :-)! 

Da dagen var omme blev der uddelt 3 fine gavekort fra den nye grejshop Out-
door Living, som ligger på Torvet 7 i Hillerød!  1.+ 2. plads gik til Farum (abor-
re på 1140 + 1090gram) og Hillerød fik en 3. plads (aborre på 1080 gram).  

Vi havde en kedelig dag mht. vejret, men humøret var højt, og der var pænt 
med fisk, så vi hyggede os rigtig godt alligevel :-) Og jeg har da senere hørt, at 
flere af juniorerne har plaget deres fædre om at tage derned igen, så det har helt 
sikkert været en succes. Hvis du vil med på tur, så ring på 2853 1238.” 
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”Tejn Havn bliver i april næste år centrum for Danmarks første TV-
transmitterede lystfiskerkonkurrence, når Trolling Master Bornholm 2005 finder 
sted. Det bliver fire dages kamp om at fange laks i de bornholmske farvande. 

Den største laks præmieres med 50.000 kr. kontant. I alt er der præmier for 
100.000 kr. 

Konkurrencen transmitteres hver dag i TV 2/Bornholm – og sendes forskudt 
senere samme aften på den landsdækkende TV 2/Charlie. Hovedvært på pro-
grammet bliver TV 2/Vejrets Peter Tanev, der selv er lystfisker. Det bliver før-
ste gang en lystfiskerkonkurrence bliver dækket så intensivt på TV. 

Trolling Master Bornholm arrangeres af TV 2/Bornholm i samarbejde med 
Melsted Trolling Center. Her har ejeren, Allan Beyer, flere års erfaring med at 
arrangere trolling-stævner, og hans berømte stævne i påsken fortsætter også i 
2005. 

Tilmeldingen til 
konkurrencen 
åbnede den 1. 
december, og fri-
sten udløber den 
15. marts 2005. 

Prisen for del-
tagelse er 625 kr. 
pr. båd, og det 
dækker foruden 
deltagelsen også 
havnepengene for at have båden liggende i Tejn Havn hele ugen. 

Trollingfiskeriet omkring Bornholm har i de senere år været utroligt godt, og 
fisk over 15 kg er ikke ualmindelige. På Melsted Trollingcenter er rekorden 22,7 
kg. På baggrund af det gode fiskeri er der indført restriktioner for fiskeriet i 
konkurrencen, bl.a. skal fisken være mindst 72 cm, og der må højest indvejes 
seks fisk pr. båd pr. dag. 

Konkurrencens start finder sted torsdag den 14. april kl. 07.00 – og slutter 
søndag den 17. april kl. 12.00. 

Informationer om konkurrencen vil løbende blive opdateret på: 
www.tv2bornholm.dk/trolling. For flere informationer: Kontakt direktør Jan 
Jørgensen, TV 2/Bornholm, Tlf.: 56 93 42 00.” 

(19-02-2004, Klaus Balleby) 
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”Torsdag d. 25/11. Vejret er fint - 10 grader overskyet, næsten ingen vind. Jeg 
er nødt til at gå en af mine daglige ture i skoven og nyde det milde vejr. Det var 
blevet lidt sent, så det måtte blive en af mine korte ture. 
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Fra Ryetvej over den gamle golfbane, langs Farum Sø, over Frederiksborgvej til 
Furesøbad, langs Furesøen, en kilometerspenge op ad Dybendalsrenden og hjem 
igen igennem Værløse Bymidte. 

Hvorfor ikke den modsatte vej i dag. Jeg var nået til det sted, hvor Dyben-
dalsrenden løber ud i Furesøen, en teltplads med bålplads og en lille anløbsbro. 
Ude på broen ser jeg båden. 

En tungt lastet jolle midt i søen ud for Furesøbad. Jeg iagttager den et stykke 
tid. Ingen motor, ingen årer synlige og tungt lastet med fiskenet. Jeg ser nu at 
den driver med vinden, bliver noget nervøs og tænker. "Det sidste net skal hives 
op, lavtliggende båd, ingen ombord - hvor er manden?". 

Jeg småløber mod Furesøbad for at komme tættere på og få et bedre overblik. 
Jeg holder øje med båden ud mellem træerne. Den driver langsomt ud mod mid-
ten af søen. 

Nervøsiteten stiger og tanken om at ringe 112 melder sig. Jeg når Farum Ma-
rina. Herfra ser jeg tyde-
ligt båden. Den ligger 
rigtig nok meget lavt, 
fyldt med net og ingen 
ombord, og er nu drevet 
længere ud på søen. Jeg 
skal til at ringe 112, da 
jeg ser en mand stå i 
vandkanten ud for badet 
og øve sig i fluefiskeri. 

Jeg løber hen til ham, 
da han ser rolig ud, og må have observeret båden i lang tid. Helt henne ved ham, 
ser jeg først nu to fiskere tømme garn helt oppe i den nordligste ende af søen. 

Manden med snøren fortæller, at de bare har ladet båden drive, da de havde 
fyldt den op med net. Jeg er beroliget, men hvad med dem i de store villaer på 
Farumsiden. Båden bliver synlig for flere af dem, efterhånden som den driver 
længere ud, og de kan ikke se fiskerne. 

Jeg venter hvert øjeblik at høre udrykningshorn tilkaldt af andre nervøse 
mennesker og det er ikke helt ubegrundet. 

Jeg er nu gået hen foran Naturskolen. Her hopper en mand fra skolen rundt 
mellem træerne for at danne sig et indtryk over situationen. Jeg fortæller ham, 
hvad jeg ved og han siger, at de ganske rigtigt er nervøse i husene på den anden 
side, og har ringet til Skov- og Naturstyrelsen, som har ringet til Naturskolen og 
bedt ham finde ud af, hvad der foregår. 

For at undgå en evt. alarm, spørger jeg om han kan ringe til fiskerne så de 
kan hente båden i en fart. Han ringer et par gange, og ca. 10 min. senerne henter 
de den drivende båd. Den store alarm blev afværget, men det var tæt på fra flere 
forskellige sider. 

Tankeløshed fra fiskerne - de bør af alle vide, at en førerløs drivende båd al-
tid skaber nervøsitet.” 

(04-12-2004, Palle Lykke Sørensen, Værløse) 
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De forskellige landes sektioner arrangerer festivaler hvert 
år samt indbyder til lokale dyster. Der er således rig mulig-
hed 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 pokal-
tur samt Ambassadeur Cuppen, der samtidig fungerer som udtagelse til EM. 

Turoversigt – 2005 
Dato Dag Tur Sted Bem. 

05. februar Lørdag DHF´s Generalforsamling Hvidovre 
06. februar Søndag DHF´s Pokalstævne Helsingør 
20. marts Søndag Roskilde Havfiske Festival Helsingør Amb. 
24. april Søndag Hvidovre Cup Helsingør Amb. 
07./08. maj Lø./Sø. Skagen Havfiske Festival Skagen Amb. 
04./05. juni Lø./Sø. Nordisk Mesterskab Hirtshals Amb. 
03. juli Søndag Torske Cup Helsingør Amb. 
08./12. august Ma./Fr. Europamesterskaberne Helsingør 
18. september Søndag Nordjyske Havfiskemesterskaber Hirtshals Amb. 
November  Jan & Bo´s Fladfiske Cup Øresund Amb. 

 ("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup) 
�
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Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 
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”Prisen på fisketegnet er steget per 1. juli 2004. Det koster således nu 125 kr. at 
indløse fisketegn for et helt år mod tidligere 100 kr. Prisen for en uge er steget 
til 90 kr. og for et døgn koster det nu 30 kr.  

Fisketegnet kræves for fiskeri i saltvandsområder på dansk fisketerritorium 
eller i naturlige ferske vande samt i kanaler, grøfter og lignende kunstigt frem-
bragte ferske vande. Det kræves ikke for fiskeri i Put and Take vande. 

Indtægter fra lystfiskernes fisketegn går til udsætning af fisk og andre former 
for fiskepleje.  

(02-07-2004, Klaus Balleby, DSF)  
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”Fra 2005 introducerer Fiskeridirektoratet det elektroniske fisketegn som sup-
plement til det eksisterende system alene baseret på indløsning ved hjælp af 
girokort.  

Det nye elektroniske system har – sammen med 
det eksisterende - efter gældende regler været i ud-
bud, og det blev Mærsk Data, der løb med entrepri-
sen for en engangspris af 1,8 mio. kr. Der bliver nu 
oprettet en selvstændig hjemmeside for fiskepleje-
bidraget, og her kan man alle døgnets 24 timer klik-
ke sig ind og foretage sit køb af fisketegn og fiske-
licens.  

Samtidig forenkles kravene til kvittering. På 
hjemmesiden kan man dels udskrive et almindeligt 
fisketegn med et såkaldt fiskerinummer og med-
bringe dette på fisketuren, men det accepteres også 
af fiskerikontrollen, hvis man nøjes med at opgive 
fiskerinummeret.  

Uanset om man vælger at medbringe det udskrevne fisketegn eller blot vælger 
at huske sit fiskerinummer og opgive det til kontrollen, så skal der også med-
bringes og fremvises legitimation.  

Så snart, det er etableret, vil domænenavn for den nye webside blive oplyst på 
forbundets hjemmeside og på TV2 tekst TV.  

Den eksisterende ordning med girokort fortsætter indtil videre således, at fi-
sketegnsløsere, der anvender giro, fortsat automatisk vil få tilsendt girokort, når 
det gamle tegn udløber.”  

(29-11-2004, Jens K. Thygesen, DSF)  
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Farum Lystfiskerforenings "Forbundsvenner af 1999" 
Torsdag den 24. februar 2005 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 16. februar 2005). 

Ad. 6  På valg er 

 Kasserer: Niels Olsen. 

 Bestyrelsesmedlem: Stig Brynel. 

 Suppleant: John Nielsen. 

Ad. 7 På valg er endvidere 

           1. revisor: Christian Jørgensen. 
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”På sommerens smukkeste dag, slukkedes livet for lystfiskeriets grand old man. 
Den legendariske kunstmaler og forfatter, Svend Saabye fik fred efter et langt 

og lykkeligt liv. Et liv der kom 
til at vare 91 år. 

Svend Saabye stammede fra 
Nyborg. Han blev født i 1913, og 
begyndte at fiske allerede som 4-
årig. Et fiskeri, som dengang 
ellers var forbeholdt en velstillet 
overklasse, samt få andre, der 
overbærende blev betragtet som 
dagdrivere eller tåber. 

I drengeårerne var det vold-
graven der måtte stå for, når 
drømmene skulle virkeliggøres 
og de store grågrønne, grumsede 
gedder med mos på ryggen hives 
i land. Siden blev det jyske åer og frådende norske lakseelve. 

Svend Saabye startede som ung på Handelsskolen i Odense. Meningen var, at 
han skulle på kontor. Men skæbnen ville, at Saabye en dag, i toget, mødte en 
mand, som så en at Saabyes skitser, hvorefter han overbeviste forældrene om, at 
Saabye skulle på Teknisk Skole og uddannes som kunstmaler. 

Sådan blev det. Svend Saabye blev kunstmaler. Internationalt anerkendt og 
værdsat. Malede i 70 år, og stoppede først da han var sidst i firserne. 

Livet igennem gik maleri og fiskeri hånd i hånd,. Men Saabye fandt også tid 
til at skrive om sit fiskeri og mestrede pennen. I 1952 udkom hans første bog 

Fisk og Flue, nogle skitse- og dagbogsblade fra Norge. 
I den karske, jyske, natur fandt Saabye et fristed 

ved Omme Å. Her byggede han en fiskehytte og sam-
lede oplysninger om fisk, fluer og insekter. Den 
selverhvervede viden udmøntede sig i en lang række 
artikler skrevet til bladet Jæger og Fisker. 

”At berette hører med til at være fisker. Ingen kan 
leve et sandt fiskerliv uden at måtte dele sit hjertes 
overflod på oplevelser med andre...”. 

Sådan skrev Svend Saabye i sin bog Lystfiskerliv, 
der udkom første gang i 1957. Og Saabye forstod så 
sandelig at berette om sine oplevelser med fiske-
stangen. – Så godt berettede han om sit lystfiskerliv, at 
bogen blev anerkendt, ikke kun som en fantastisk 

fornem lystfiskerbog, men også som et klassisk skønlitterært mesterværk, der 
med rette bærer lystfiskernes og kulturlivets vedhæftede betegnelser: ”sportsfi-
skernes bibel” og ”et hovedværk i dansk naturlitteratur”. 
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Den omfangsrige bog blev skrevet på ganske kort tid fra marts til november. 
Saabye skrev kladderne i sin bil, samtidig med, at han lavede tegningerne. 

Hjemvendt klaprede han teksten ned på sin skrivemaskine. Derefter rettede 
Svend Saabyes hustru Grethe op på teksten, og til slut læste Dr. Jørgen Hæstrup 
korrektur. 

Bogen skulle ud samme efterår og første del af Lyst-
fiskerliv gik i trykken, inden sidste kapitel var skrevet. 

Bogen var oprindelig tænkt, som en lystfiskerbog, 
men den blev mere end det. Lystfiskerliv blev et 
skønlitterært værk, og datidens førende 
litteraturkritikere skrev store kronikker om den. Det 
var ikke så meget lystfiskeriet, der gjorde indtryk, men 
bogens litterære stil og dens behandling af livet i 
naturen. I dag er bogen en klassiker, kendt og elsket af lystfiskere og bogelskere 
i Danmark - og en stor del andre lande, for den sags skyld. 

I 1958 havde Saabye en ny bog klar, Om fluefiskeri efter ørred og stalling, 
den første danske bog om emnet. En bog, som blev starten på en bred og popu-
lær udbredelse af fluefiskeriet i Danmark. I bogens forord skriver Svend Saa-
bye: 

- ”Det er mit inderlige håb, at bogen vil bidrage til interesse for sporten - og 
navnlig bidrage til forståelse af dens forudsætning: Kærlighed til og kamp for at 
bevare den danske naturs skønne vandløb.” 

Selv kæmpede Saabye indædt for at bevare den danske natur i de år, hvor åer 
blev rettet ud, dambrug sugede åerne tomme for vand og alskens skidt blev ud-
ledt i naturen. Det var en ulige kamp. Svend Saabyes fiskehytte ligger stadig 
ved Omme Å, men åen neden for og fiskeriet er for længst ødelagt. 

Sit livs store kærlighed, Grethe mødte Svend Saabye på en togperron i 1940. 
Og det var kærlighed ved første blik. Siden har de 
været uadskillige. Og da Grethe for nogen år siden 
blev syg, gjorde Svend alt for at de to kunne blive 
sammen i hjemmet i Stenløse, hvor de har boet i et 
halvt århundrede. - Og de blev sammen. 

Vi, der fik lov til at komme ind i Saabyes verden 
som venner er taknemmelige. Svend Saabye var en 
vidende mand, og en glimrende beretter. Et 
retfærdigt menneske, en lun og oprigtig ven. 
Svend Saabye skrev i bogen, Lystfiskerliv: - ”Ved 

at bekende mig til fiskeres broderskab er det lykkedes mig, at føle mig som en 
fri mand. Mellem fiskere fandt jeg de bedste venner livet byder.” 

Svend Saabye fik et langt liv – og døde mæt på fiskeri. Et stort menneske har 
forladt os, men dybe spor står tilbage. Ånden vil leve videre i de ord Saabye 
skrev og de billeder han malede gennem et langt og lykkeligt liv. 

Ære være Svend Saabyes minde. Vi har meget at takke ham for.” 
Nils Mogensen, august 2004 
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af Charles Iversen 
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”Jeg har haft den fornøjelse, både i 2002 og 2003 at være på laksefiskeri i Ca-
nada. Første gang var sammen med min datter Laila, hendes svenske mand Las-
se og mit barnebarn Tina. 

Turen udgik fra Stockholm, hvor jeg havde opholdt mig i et par uger, til Van-
couver. Her havde vi hjemmefra lejet en Ford Windstar med TV og rigelig plads 
til 4 personer plus rejsebagage.  

Vi kørte via det berømte vintersportssted Whistler (vinter-OL i 2010, red.) 
mod NØ til Prince George på en 2 dages tur med en lille afstikker til Barkervil-
le. En prærieby, opbygget som et frilandsmuseum, hvor man have samlet i hund-
redevis af gamle tømmerhuse fra kolonisationens tid. Her var tandlæge med 
datidens torturinstrumenter, jail-house, smedje, barer, posthus, træfortove - alt 
som man ser det på cowboyfilm fra den tid.  

I byen kunne vi opleve datidens levevis, idet der i gaderne udspandt sig nogle 
scener fra fortiden. Vi kunne endog komme i skole og i kirken, hvor en præst i 
datidens klædedragt og med datidens sprogbrug forkyndte. 

Der var selvfølgelig også en enkelt moderne souvenirforretning, hvor man 
kunne låne et guldgraverfad og selv forsøge at udvaske guld. Det lykkedes fak-
tisk for Tina at vaske nogle få stykker guld, som hun fik med hjem i et lille glas. 

Vel ankommet til Prince George blev vi modtaget af min fætter Gary og hans 
kone Leona. Begge var klar til 
afgang mod ødemarken. 

Vi manglede bare at udskifte 
Forden med et motorhome, som 
vi kunne bo i ude ved floderne. 

Ved hjælp af denne villa på 
hjul, kom vi efter 2 dage frem 
til fiskepladsen. Min fætters søn 
Fred var taget af sted et par 
dage i forvejen for at finde et 
sted, vi kunne parkere, og hvor 
der var mulighed for at sætte en 
båd i vandet. Han havde marke-
ret vejen for os med små skilte, 
så vi kunne finde frem til ham 
ved floden Skeena. 

Fred havde medbragt sin jet-
riverboat, samt masser af ben-
zin. Derudover medbragte vi 50 
gallons benzin. Benzinen løber 
næsten direkte gennem jetmoto-
ren. På den anden side, så sejlede vi ikke direkte langsomt. 

Næste morgen blev vi vækket kl. 6.00 og efter den sædvanlige morgenmad, 
bestående af tynd kaffe, 1 cm. tykke pandekager, overhældt med ahornsirup og 
et par muffins var vi klare til at fiske. Op i båden og så afsted. 

Charles´ datter Laila og barne-
barnet Tina i tæt samarbejde. 
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Vi blev sat i land på en stenrevle midt i floden og fiskestængerne blev rigget til. 

Herovre er det forbudt at fiske med modhage på krogene og der fiskes ude-
lukkende med enkeltkrog. Dette bevirker selvfølgelig, at der bruges betydelig 
kraftigere grej, end vi normalt vil bruge. Laksen skal ikke køres træt, den skal 
bare trækkes ind med fuld power, ellers 
mister du den. Det gør man alligevel i 
mindst 50 % af tilfældene. 

Det fik jeg at mærke, da jeg pludselig 
så min fiskestang foretage nogle geval-
dige kropsbøjninger. 

Det skal her indskydes, at man i den 
stærke strøm ikke kaster efter fisken. 
Stængerne er også for kraftige til at man 
kan kaste med alm. agn. Man anvender 
et pyramideformet blylod på ca. 500 
gram, som man, efter at være vadet ud i 
floden, så langt man kan bunde, kaster 
loddet ud opstrøms. Når loddet har lagt 
sig tilrette på bunden, d.v.s. nedstrøms, 
anbringes stangen i en stangholder, for-
synet med en klokke. 

Ved blyloddet et fastgjort en kraftig 
nylonline (mindst 0.60) eller coated 
stålwire på ca. 1 m.  

Som agn anvendes en flydende spin´n 
glo, der roterer i vandet. Hvis du fore-
stiller dig en gammeldags medeprop, 
påmonteret et par vinger, så har du en 
idé om, hvad jeg mener. Og så er det 
bare at vente. 

Tilbage til min fiskestang - et fast 
greb og et kraftigt modhug. Men fiskens 
modhug var kraftigere end mit. Det vi-
ste sig, at det ikke var muligt at få line 
på hjulet. Fisken bare gik og gik.  

Jeg pumpede, strammede bremsen, 
pumpede, gik baglæns, strammede 
bremsen, så meget jeg turde, men ingen-
ting hjalp 

Til sidst gik min fætter ud i vandet, greb fat om linen og trak. Hver gang han 
trak, kunne jeg få ca. 1 meter på hjulet og efter lang tid stod fisken på bunden 
på ca. 40 cm. vand med rygfinnen over vandet. 

Som man har læst og hørt mange gange, så har man enten ikke fået fangstnet-
tet med, eller det er for lille. Dette sidste var tilfældet.  

Charles´ barnebarn 
Tina med fin laks… 
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Godt nok var nettets åbning ca. 80 cm. i diameter, men det var kun ca. 1 meter 
dybt. Hvad gør man så??  

Min fætter, som stod i vandet ved siden af laksen, kastede sig over laksen 
med nettet og håbede på denne måde at kunne pacificere den. Men nu lå laksen 
på siden under nettet og havde tabt krogen. Det var bare at slå et slag med halen 
og væk var den.  

Jeg fik intet billede af fisken, jeg så kun rygfinnen stikke op af vandet. Min 
fætter anslog den til at veje 40-50 pund d.v.s. ca. 22-23 kg. Sidste år var der en 
tysk kvinde, der fangede en laks på 99 pund. d.v.s. ca. 45 kg. Der har været mad 
til adskillige laksemadder… 

Jo - vist er der laks i de Canadiske floder. Vi fangede en del stealheads på 4-5 
kilo. De var fredede, så dem måtte vi sætte ud igen. Kun een kunne ikke overle-
ve. Den blev båret 100 m. bort til føde for ørnene eller bjørnene, afhængig af, 
hvem der kom først. Derudover blev der fanget adskillige laks mellem 5- 15 
kilo. 

Når man fisker med bundsnøre, er der en del "spild-
tid" d.v.s. man har tid til at hygge sig med de øvrige 
deltagere og til at beundre det storslåede landskab. 

Høje bjerge med evig sne på toppen. Bjørne, der pus-
ler i krattet, kommer ned til floden for at drikke, kigger 
på os og lunter af igen. Ørne overalt. På et tidspunkt 
talte jeg 17 ørne flyvende i luften eller siddende på 
træstammer, som floden havde væltet og transporteret 
ned til et roligere område på floden. 

Fiskerikontrollen fik vi også besøg af på stenrevlen. 
2 mand i gummibåd bad os forevise fiskekort, kroge og 
øvrigt fiskegrej. De var meget venlige, men myndige - og de mener, hvad de 
siger. Som forstærkning af deres autoritet var de begge bevæbnede med pistoler. 
Det er nok også nødvendigt. De kan aldrig vide, hvilke outlaws de kan træffe på 
herude i ødemarken. 

Efter 4 dages fiskeri gik turen tilbage til Prince George, hvor Forden ventede. 
Turen østpå, gennem Rocky-Mountains til Jasper nationalpark og videre sydpå 
med den amerikanske grænse er storslået. 

Efter et par dages afslapning hos en kusine i Grand Forks gik turen vestpå 
mod Vancouver. Undervejs fik vi et uheld med bilen, idet en elk, en hjort, stor 
som en lille hest, (det er ikke en elg) pludselig sprang ud på vejen foran os. 
Heldigvis opdagede elken os og forsøgte at komme tilbage til skoven, således at 
vi kun ramte den med højre forskærm. Død på stedet. Jeg tør ikke tænke på, 
hvad der ville være sket, hvis vi havde ramt den frontalt. Hele frontparti og 
kabine ville være blevet knust og forsædepassagererne formodentlig være kom-
met alvorligt til skade. 

Vor ferie var imidlertid ikke slut, så vi måtte en tur til Vancouver lufthavn og 
have en anden bil udleveret inden vi kunne fortsætte på familiebesøg på Van-
couver Island. 
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Alt i alt en dejlig tur, som jeg lovede mig selv at ville gentage , når muligheden 
opstod. 

Denne mulighed kom så i 2003, hvor jeg fik en invitation til en fisketur til 
Queen Charlotte Islands, et lille indianersamfund på ca. 4000 personer, 8 timers 
sejlads vest for Canada. 

Men mere herom senere.” 
Charles 

 

 
 

Jeg tror alle, der lige har læst Charles´ spændende og velskrevne beretning glæ-
der sig til hans læse om hans næste oplevelser i det store land. 

Er der andre medlemmer, der har lignende spændende fiske-rejseberetninger 
så fat endelig pennen el. tastaturet og lad det komme redaktøren i hænde. Og gør 
det NU, mens inspirationen er der! 
 

���	��������-����

”For mange geddefiskere begynder fiskeriet efter de helt store gedder først, når 
den første frost har gjort søer og moser klare. Fiskeriet er rettet mod de vinter-
sløve rogntunge gedde-koner, der ofte opholder sig i de dybere vandlag i søer og 
moser. Mit eget valg af agn til disse kæmper er ofte en død sild eller ansjos, 
som dufter vældig delikat.  

Men der ligger en latent fare for, at gedden bliver blind, når det er frostvejr. 
Geddens øjne fryser nemlig let til, idet der er en tynd hinde af vand udenpå 
øjenæblet. Derfor bør gedderne afkroges nede i vandet, hvis de skal genudsættes 
i frostvejr.” %������&��'(�)����*��+�(�,����������������������+��
-��

En af Charles´ 
mange laks. 
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JANUAR 2005 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 03: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Onsdag 05: Fluebinding i klubhuset: John – 4582 9551 19.30 
Torsdag 06: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Lørdag 08: Kysttur til Sverige 00.00

  Tilmelding: Christian Jørgensen – 4495 1062  
Torsdag 13: Klubaften – almindelig hygge  19.30 
Fredag 14: Havtur på Øresund - Nadia 07.00

  Tilmelding: Niels G. Jørgensen – 4926 6181  
Onsdag 19: Fluebinding i klubhuset: John – 4582 9551 19.30 
Torsdag 20: Klubaften – almindelig hygge  19.30 
Søndag 23: Havtur på Øresund – Bonito 12.00
  Tilmelding: Ole Gammelmark – 4364 0273 
Torsdag 27: Klubaften – almindelig hygge  19.30 
 

FEBRUAR 2005  
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Onsdag 02: Fluebinding i klubhuset: John – 4582 9551 19.30 
Torsdag 03: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Mandag 07: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 10: Klubaften – almindelig hygge  19.30 
Tirsdag 15: Deadline for marts-nummeret af ”Kulmulen” 
Onsdag 16: Fluebinding i klubhuset: John – 4582 9551 19.30 
Torsdag 17: Klubaften – almindelig hygge  19.30 
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FEBRUAR 2005  
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Lørdag 19: Kysttur til Fjorden 00.00

  Tilmelding: Christian Jørgensen – 4495 1062 
Torsdag 24: Havtur på Øresund – Bonito 07.30
  Tilmelding: Ole Gammelmark – 4364 0273 
 

MARTS 2005 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Tirsdag 01: Kulmulen udkommer! 
Onsdag 02: Fluebinding i klubhuset: John – 4582 9551 19.30 
Torsdag 03: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Lørdag 05: Havtur på Øresund – Bonito 06.00
  Tilmelding: Ole Gammelmark – 4364 0273 
Mandag 07: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Onsdag 09: Indkøbsaften i Sport Dres 18.30 
Torsdag 10: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Tirsdag 15: Tur til Rönne Å i Sverige 06.00
  Tilmelding: Morten Søndergaard – 4499 1607  
Onsdag 16: Fluebinding i klubhuset: John – 4582 9551 19.30 
Torsdag 17: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Torsdag 31: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
 

APRIL 2005 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 04: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Onsdag 06: Fluebinding i klubhuset: John – 4582 9551 19.30 
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040604: Aborre 1,25 kg – Torkil Sørensen, Farum LF. 
130604: Gedde 4,0 kg - Jacob Bøggild, Farum LF. 

0����$!!��

200704: Aborrer 52 stk. - Jacob Bøggild, Farum LF. 

4���	
�$!!��

200804: ”Gafittimalere sprang i søen: ”To graffitimalere hoppede i Farum Sø 
tidligt fredag morgen og forsøgte at svømme fra politiet, men betjente-
ne og deres hunde ventede ved søens bred og kunne uden den store 
dramatik anholde de våde hærværksmænd. 
En tredje grafittimaler ombestemte sig, da han fik våde knæ og vendte 
om, oplyser politiet i Hillerød. De tre anholdte er alle 23 år og kommer 
fra Tyskland, Virum og København. De sigtes for at have begået hær-
værk mod tre DSB togvogne ved stationen i Farum. Ud over en straffe-
sag venter der også et større erstatningskrav fra DSB.” Ritzau.  

 Også en form for en fangst!, red. 

���
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110904: Gedde 89 cm + 22 aborrer - Kurt Schmidt, Farum LF. 
190904: Aborre 0,8 kg - Henrik Cole, FR-klub nr. 55. 
240904: Aborrer 1,3 kg + 1,25 kg - Jacob Bøggild, Farum LF. 

<
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011004: Aborrer 27 stk. - Jakob Bøggild, Farum LF. 

&��������$!!��

071104: Gedde 5,5 kg. - Jakob Bøggild, Farum LF. 

 

 

Jimmy Haug og Jesper Lauesen tager SU-broen i Farum Sø op – novem-
ber 2004. Foto: Morten Søndergaard. 
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”Den 24. september 2004 var der endelig udsigt til, at det ville blæse min-
dre end en halv pelikan. Så trods fortsat lavtryk overtalte jeg mig selv til 
en tur på Farum Sø. Det skulle vise sig at være en klog beslutning.  
Først var fiskeriet lige så sløjt, som man kunne forvente ved kraftigt lav-
tryk. 

Men så ramte jeg et område, hvor 
spredte, men store aborrer åben-
bart var på jagt. Inden for en 
halv time fangede jeg aborrer på 
1,30 og 1,25 kg. Og jeg missede et 
par hug, der tydeligvis også var 
mere end seriøs vægt bag. 
Jeg fik assistance fra bredden til 
at få et foto af de to flotte fisk, og 
undskylder på den konto kvalite-
ten af vedhæftede foto. Begge fisk 
blev derefter genudsat og må 
formodes at udgøre et par tungt-
vejende argumenter til marts-
april næste år.” 

Jacob Bøggild   
 

�

”En pæn aborre på 1,250 kg 
fanget ved Øen (Klaus Nars 
Holm) den 4. juni 2004.  
Jeg fik i alt 14 aborrer, men 
ingen i tilnærmelsesvis samme 
størrelse som denne – næststør-
ste vejede 0,625 kg.” 

Hilsen – Torkil Sørensen 

 
�

Ole Jensens mindepokal - 2004 (sæsonens største aborre på Farum Sø) 

1).  1,300 kg - Jacob Bøggild - 240904 
2).  1,250 kg - Jacob Bøggild - 240904 
3).  1,250 kg – Torkil Sørensen - 040604 
Det er længe siden der er set så mange store aborrer – 
hvem bliver den første til at bryde 1,5 kilos grænsen!? 

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 
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Allan Christiansen 
”Tidligt lørdag morgen den 1. maj 2004 havde jeg aftalt at mødes med Bjarne 
”Horn” og hans gode ven Titus i Sverige for at fiske lidt gedder i det dejlige 
forårsvejr. Klokken 0700 lå vi alle 3 med geddeflåddene bag bådene.  

Først kl. 1200 skete der noget, da Titus krogede en fin gedde på 8,4 kg. Bag-
efter vendte jeg båden for at sejle hen mod de andre, og da jeg var kommet et 
godt stykke derhen, skræmte en stor gedde min skalle op i overfladen og tog den 
i en stor hvirvl. 

Efter et solidt modhug krogede jeg en gedde, der bare fór afsted som en raket, 
og da jollen, jeg havde taget med, kun var en lille sag på 2,4 meter, blev jeg 
bogstavelig talt flået af sted hen over overfladen! Så ankeret måtte ud får at få 
lidt kontrol over sagerne, og efter lidt asen og masen lå en sand krokodille i mit 
net.  

Et hurtigt ring på mobilen bragte straks Bjarne og Titus ved min side. Gedden 
vejede 15,7 kg og efter en stribe billeder svømmede den stærkt af sted igen. Stor 
jubel og så på den igen. Senere fik Titus en mere på 8,5 og så skete der ikke 
mere den dag.  

Dagen efter fik jeg en dejlig morgenfisk på 11,2 kg i samme område som den 
store, og senere fik Titus en på 11,5 kg.  

Bjarne måtte nøjes med at være tilskuer men sådan kan geddefiskeri jo også 
være - mon ikke vi alle 3 vender tilbage næste år til nye eventyr.” 

Knæk og bræk ønskes I alle af Allan Christiansen 

Allan med sin fantastiske gedde! 
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Peter Silberg 
”Jeg vil gerne tilmelde en række fisk til de igangværende konkurrencer: 
Gedde på 6,4 kilo fordelt på 96 cm fanget på stor levende skalle den 20. maj 
2004. Samme dag tog jeg i øvrigt 10 sudere og yderligere 6 gedder. 

Suder på 2,35 kg fordelt på 50 cm fanget på flåd med majs på bunden midt på 
dagen 
den 4. 
juni. 
Herud-
over tog 
jeg 9 
suder 
mere 
med 
næststør-
ste på 
2,325 kg 
i tids-
rummet 
1300 til 
1500. 

Ål på 
600 gram fordelt på 65 cm, blev taget på død skalle på bunden den 4. juni kl. 
1500 (midt på dagen).” 
 

”Aborre på 1,600 kilo og 46 
cm fanget i Esrum Sø den 2. 
oktober 2004.  

Brasen på 1,386 kilo fanget 
til Sø-festivalen på Farum 
Sø / Furesøen den 3. oktober 
2004. 

Makrel på 0,650 kilo fra 
Kattegattur den 7. august 
2004.” 
 
Med venlig hilsen  
Peter Silberg 
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Henrik Jart 
”Så lykkedes det endelig for mig at fange en havørred, med lidt vægt på. 

På en ferietur til Jylland ankom vi til 
Fornæs Camping, på den yderste spids 
af Djursland, lørdag den 24. april.  

Efter at have sat campingvognen op, 
spist frokost og gået en tur rundt på 
pladsen, samt besigtiget fiskeforholde-
ne, riggede jeg mit lette grej til og gik 
til kysten kl. ca. 16.00 i højt klart sol-
skin. 

For enden af min 0,12 mm line havde 
jeg sat en lille ny kystwobler på 12 
gram, som jeg i øvrigt havde købt i Bil-
ka nogle dage i forvejen. 

Efter bare 40 minutter stod jeg atter 
oppe ved campingvognen, medbringen-
de 1 stk. lynende blank havørred på 66 
cm. og 3,2 kg. Den havde virkelig givet 
mig sved på panden med spring ud af 
vandet, samt to lange udløb. 

Jeg fik især sved på panden og nervø-
se trækninger efter den havde været 
oppe i luften en tur, og jeg derved havde 
set hvor stor den var. 

Jeg var på det tidspunkt klar over, at det var den største havørred, jeg havde 
haft på krogen, i de 15 år jeg har fisket seriøst på kysten. 

Dagen efter varmrøg jeg den ene filet på ca. 1,1 kg, hvorved min kone og jeg 
fik aftensmad nok til to dagen. 

Den anden filet blev frosset ned til senere brug.” 
M.v.h - Henrik Jart 

 

Nikolaj Hjorth 
”Den 2. maj fangede jeg, fra 
småbåd i Øresund, en hornfisk 
som jeg gerne vil tilmelde kon-
kurrencen. Fisken målte 82 cm 
og blev vejet til 760 gram. Den 
huggede på et sildestykke fi-
sket i 5 meters dybde. 

Kim Jæger, Morten Strømme 
og jeg fangede vel godt 70 stk., 
så magtede vi ikke mere… 
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Den 7-8. juni var jeg på vragtur med "Thailand" fra Hanstholm. De første mange 
vrag var ikke proppet med fisk. Der blev taget enkelte torsk, sej og små langer. 

Jeg fik dog tidligt en havkat på 4,6 kilo. Sidst på dagen fandt vi dog et vrag 
med en del langer, mange fra 4-7 kilo. Efterhånden som vi fik tømt vraget for 
denne størrelse kom de større dog også til fadet. 

Vi fik 3 måler-langer på vraget, jeg fik den største; 150 cm og 16,9 kg.  
Desværre blev det 
mørkt forholdsvis 
kort efter de store 
kom frem, hvilket 
stoppede fiskeriet. 

De blev fanget 
på agntackel og 
vejet på skibets 
bismervægt.”  

Mvh - Nikolaj 
Hjorth 

 
 

 

Kim Jæger Hansen 
”Mandag den 12. april var jeg for første gang i år ude med Fiskeringens både fra 
Helsingør. Vi ville se, om der var lidt 
torsk og så prøve efter flade.  

Vi fiskede ca. 5 timer og fangede ca. 20 
torsk op til 3 kg og 40 flade, hvor halvde-
len var rødspætter (ingen med rogn) op til 
650 gram - alle fisk blev fanget på 20-30 
meter vand på pirk og børsteorm.  

Så var jeg og 2 kammerater en tur på 
Øresund den 2. maj. Vi sejlede tidligt om 
morgen fra Rungsted og prøvede først 
efter fladfisk men det gav ikke andet end 
nogle pæne torsk.  

Så tog vi hornfiskegrejet i brug og der 
var fisk med det samme. Vi fangede i alt 
ca. 70 stk. og sluttede af efter fladfisk, 
men det blev kun til 2 stk. som jeg selv 
tog mig af. 

Jeg var en tur på Sundet den 3. juni 2004, hvor vi fangede ca. 20 fladfisk, 
hvor den største var en rødspætte på 1050 gram. 
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Så har jeg også været på en 2-
dages tur med Thailand den 7/8. 
juni 2004, hvor vi fangede en 
masse langer med 4 over 10 kg - 
jeg fik selv på 10,0 kg og 11,8 
kg, som blev fanget på hornfisk. 

På et af vragene fangede jeg 
også en flot sej på 8,6 kg som 
tog ophænger på vej op  

Den 10. juni 2004 var jeg så 
en tur på Øresund igen, hvor vi 
fangede 30 fladfisk med 4 
skrubber over kiloet som alle 
blev fanget på børsteorm. 

 Jeg vil gerne tilmelde følgende fisk til ”Årets Fisker i Saltvand”: 
Lange 130 cm + 11.8 kg / sej 8.6 kg / rødspætte 1,050 kg / skrubbe 1,050 kg / 
hornfisk 74 cm + 0,660 kg og ising 36 cm + 0,525 kg.” 

med venlig hilsen - Kim Jæger 
 

Claus Søndergaard – ”DAP EN KARP” 
”Jeg havde taget ungerne med til Vallensbæk Sø for at fiske lidt, og turen gik 
over alt forventning. Efter nogle gode timer ved vandet havde de fanget både 
aborrer og skaller – og heldigvis havde de fanget lige præcist 10 fisk hver…. 

Således fyldt til randen med gode ople-
velser – og en enkelt is, gik turen hjemad. 

Herunder skulle jeg liiige se om ikke 
der var nogle fisk i voksenstørrelse. Og 
minsandten om der ikke lidt fra børneste-
det gik en fin karpe og patruljerede helt 
inde under bredden. Fisketermometeret 
var straks helt oppe i det røde! 

Ungerne blev straks sparket ind i bilen, 
hvorefter det gik mod hjemmet i moderat 
udrykningstempo. Aftensmaden blev 
slugt, og herefter gik det retur til åstedet, 
nu med det rette grej. 

Jeg nærmede mig forsigtigt stedet og 
kunne heldigvis konstatere, at fisken sta-
digvæk var i området.  

Fiskefeberen var nu akut, og grejet blev rigget til med rystende hænder. Jeg 
kravlede de sidste 10 meter ned til bredden, dog kun for at konstatere at dyret 
nu var væk!  
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Heldigvis dukkede den lidt efter op 20 meter til venstre, og det så ikke ud til, at 
jeg havde stødt den. Nu var spørgsmålet om jeg skulle ”eftersætte” den eller 
satse på, at den tog en tur tilbage. Da jeg så, at den lidt efter drejede rundt, sat-
sede jeg på det sidste, og den begyndte da også nonchalant at cruise hen mod 
mig.  

Jeg håbede, at fisken ville fortsætte sin kurs, så jeg lagde lige så stille brødet 
på overfladen lige under stangtoppen. Fisken kom nærmere og nærmere, og 
langt om længe var den lige ud for brødet, som den uden tøven snuppede med et 
højlydt ”svuuup”. Forundret over krogen slog fisken et slag med halen og søgte 
væk, men da linen strammedes, væltede den i overfladen og lå og tumlede rundt. 

Hvis jeg havde været lidt hurtig, så kunne jeg havde nettet den her. Men nu 
fik fisken lige et par sekunder til at sunde sig og samle sine kræfter. Først gik 
den tungt frem og tilbage ved bunden 5-6 meter fra bredden.  

Den forsøgte sig med små udløb, som langsomt blev længere og længere. Jeg 
havde sat bremsen hårdt, da jeg frygtede for grene og andet på bunden, men 
fisken havde åbenbart fået smag for udflugterne, for den øgede langsomt men 
sikkert afstikkerne.  

Til sidst tog den nogle udløb på ca. 20 meter, som jeg intet kunne stille op i 
mod, og det virkede næsten som om, at den fik flere og flere kræfter. Men plud-
selig var det slut, og den gled langsomt mod 
netkanten og stille og roligt i nettet.  
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Den var godt nok lidt tungt at løfte ud af vandet, og jeg mente nok, at de 4-5 
kilo som jeg havde skudt den til, skulle holde. Det gjorde de også for vægten 
standsede på 7,0 kilo rent – og den var blot 76 cm lang!!  

Jeg fik taget et par billeder, hvorefter fisken kom tilbage til sit rette element. 
Selv om den kun havde været på land i en kort periode, var den tydeligvis ud-
mattet, og jeg måtte sidde i 20 minutter og give den ”kunstigt åndedræt”. Netop 
som jeg var ved at opgive, slog fisken pludselig med halen og strøg tilbage til 
bunden 

Desværre havde jeg haft så travlt med at komme ud af døren, at jeg hverken 
havde nået at få kaffe eller øl med, så jeg kunne bare sætte mig ned og nyde 
aftensolen og duften af frisk fisk fra nettet.” 

Claus Søndergaard 
 

Martin Ejler Olsen 
”Jeg ankom til mosen ved 8 tiden og gik lige en tur rundt om mosen for at se om 
jeg kunne spotte et par karper. Derefter slæbte jeg grejet ned til pladsen og be-
gyndte at rigge til. Kl. var vel ca. 9, da jeg havde fået kastet ud.  

Ved 10:30 tiden var der pludselig en lille drop-back på 5 cm. på den venstre 
stang. Tænkte at de sikkert var en suder der havde hevet i boilien, så tog ikke 
stangen op, men så kom 
der et så heftigt run, så 
swingeren stod helt oppe i 
klingen!  

Hurtigt modhug og nå-
ede lige at mærke fisken, 
da der kom et ordentligt 
plask helt inde ved bred-
den og væk var fisken.  

Troede med det samme 
at linen var knækket, men 
det var den ikke. Krog-
holdet var åbenbart bare 
røget.  

Ind med rigget igen, 
agnet om med samme agn 
og kastet ud på samme plads.  
Kl. 12:30 skreg den venstre Delkim igen... Bip-Bip-Biip.....Biiiiiippppp!! 

Et hurtigt modhug og fast fisk...  Denne gang sad krogen ordentligt og efter 
en sej kamp med at holde fisken væk fra diverse snags og træer kunne jeg, med 
et stort smil, lande denne helt utrolig smukke skæller på 10,6 kg.   

Karpen blev sacket og der kom heldigvis en fyr forbi ca. en time senere, som 
kunne tage et par gode billeder og karpen kunne derefter få sin frihed!   

Martin med stor DK-skæller 
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Tirsdag morgen den 18. maj ringede jeg til arbejdet for at høre, om jeg kunne 
tage endnu en afspadseringsdag i det gode vejr. Jeg fik grønt lys og susede der-
for igen afsted til Kalvemosen, for at se om jeg kunne gentage gårsdagens suc-
ces. Jeg ankom ved mosen ved 10 tiden, lagde mig på samme plads, som dagen 
før og riggede hurtigt til med samme boilies!  

Ca. 10 min. efter jeg havde kastet ud, var der run på den højre stang. Jeg fik 
givet hurtigt modhug, men kunne mærke at det ikke var en karpe, der sad for 
enden af linen. Det var en suder på 550 gram.  

Flot lille fisk, men alligevel lidt ærgeligt. De små djævle kan jo lave et run 
som en stor karpe, hehe :-)  

I et par timer skete der ikke no-
get, men så hyyyylede den samme 
Delkim igen. Hurtigt modhug og 
igen en suder på 600 gram. 
Hmm...! 2 x 20mm boilies er ikke 
noget, der stopper dem...  

Ved 13 tiden skete det så... Den 
venstre Delkim hylede som var 
det dens sidste sekunder!! 
Modhug og fast fisk, som selvføl-
gelig startede med at mase sig ind 
mellem sivene...  

Troede at jeg ville miste fisken, 
men efter et lille stykke tid, fik 
jeg presset fisken ud der fra, men 
så styrrede den direkte mod en 
udhængende busk! Jeg kunne se 
grenene tæt ved vandet bevæge 
sig, mens fisken masede sig ind 
under busken... På det her tids-
punkt blev mine ben lidt sløve :-)  

Med stangspidsen under vand og god flex på klingen fik jeg dog også fisken 
ud der fra.  

Der var nok gået en 10-15 minutter og nu var fisken heldigvis også en smule 
træt. Den skulle dog lige have et sidste run tæt ved land inden jeg kunne nette 
denne flotte, flotte spejler.  

Jeg skulle lige have trøjen af og have lidt luft. To gange troede jeg at jeg 
skulle misten fisken, men sådan skulle det ikke gå :-) Dette var nok den bedste 
karpe-fight jeg endnu har haft!    

12,4 kilo sagde vægten og efter en kort fotosession blev fisken sat ud i sit ret-
te element. To dagsture og to 10+'ere på land, én mistet, samt to mindre sudere! 
Kan det blive bedre?  

”Kalven” har ihvertfald gjort det godt!”  
Martin Ejler Olsen 

Martin med rigtig stor DK-spejler 
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Paw Meinertsen 
Paw er ét af foreningens allermest fiskende medlemmer og det er lige før, man 
knap kan følge med bare at læse om hans 
ture og fangster! 
”For at starte et sted, så er det blevet til 4 
målertorsk her i foråret: 10,1 + 10,4 + 10,8 
+ 15,2 kilo – alle fra Øresund. 

22. april var jeg og Søren Vest på Øre-
sund ved Hven og trolle. Vi havde trollet i 
4 timer med masser af torsk og hornfisk i 
båden, da vi går fra 10 meter ud og troller 
på 13 meter og vi får hug på min dipsy-
stang. Fisken følger bare med ind til båden, 
så jeg troede at det var en hornfisk, da 
Søren siger det er en havørred. Den bliver 
nettet uden problemer. Det viser sig at 
være en fin laks på 3,0 kilo og 68 cm. Den 
tog på en Big Ed sølv/gul kl. ca. 1120. Vi 
troller videre og ca. 10 minutter efter får 
jeg hug på nederste downriggerstang. Vi 
ser at det er en god hornfisk – 1,120 kg og 
91 cm. Den tog på en Breakpoint i lilla/blå 
kl. ca. 1130. Fin dag for mig, vi får kun 
små-torsk og små-hornfisk ellers den dag. 

3. juni var jeg i en å på Sjælland – ikke 
Tryg
ge-

vælde Å! Jeg fik 12 rimter med den stør-
ste på 1,990 kg og 52 cm fanget på over-
fladebrød. 

8. juni var jeg i en sø ved København 
og fik en suder på 2,1 kg og 51 cm på 
majs. 

10. juni var jeg og Hans Henrik fra 
Sportcentret i Poppelsøen. Jeg fik en 
regnbue på 5,0 kilo og Hans en på 6,5 
kilo. Desuden fik jeg en flot fjeldørred på 
1,2 kg (ny art på klubrekordlisten!)(har 
du et foto Paw?) 

12. juni var jeg sammen med Rickard 
fra Østerbro LF en tur p Østersøen i sven-
skeren Ulf Stahres båd ”Falken”. Jeg fik 
63 torsk med største på omkring 5,0 kg.  
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21. juni var Søren Vesth og jeg så en tur i Bugten (Køge Bugt) og trolle. Efter 2 
timer fik jeg kl. 0530 et rigtig tungt hug på nederste downriggerstang, der var 
monteret med en lille grøn/gul Apex. Fisken gik bare tungt og dybt ovre i Sø-
rens side og tog et par små spring.  

Vi så at det var en rigtig stor ørred og efter at have været lidt nervøs for ikke 
at få den nettet ordentligt bliver den nettet sikkert. Havørreden viste sig at veje 
8,2 kg, måle 88 cm og med en omkreds på 49,5 cm.  

Jeg rystede i hele kroppen og kunne ikke fiske ordentligt i den næste times tid, 
men efter yderligere en time fik jeg et godt hug på min Dipsy-stang. Fisken tog 
bare en masse line og et spring 200 fod ude. Søren sagde at den var lille og jeg 
sagde at det kunne i hvert fald ikke passe med det udløb  

Den blev ved med at løbe omkring 20 minutter, indtil den var klar til nettet. 
7,0 kg og 79 cm, 45 cm i omkreds – 2 timer mellem sådanne drømmefisk, ja 
man tror det er løgn. Vi fik i alt 16 ørreder den dag med 3 under 2,0 kilo og 3 
over 4,0 kilo. 

13. juli var jeg en tur ved Hven for at fiske fladfisk. Jeg fik en håndfuld med 
største skrubbe på 1,050 kg og 45 cm og største ising på 0,350 kg og 32 cm. 

21. juli havde Farums juniorleder Andreas arrangeret en juniortur til Svebølle 
Grusgrav for at fiske efter karper, og da min største karpe hidtil var på 1,870 kg, 
tænkte jeg, at man kunne lære en masse af en professionel karpefisker. Vi star-
tede ved 14-tiden, hvor vi i en lille vig havde set en stime på ca. 10 karper. Vi 
prøvede at dappe dem, men de var ikke sultne desværre. Så vi kastede i stedet 
vores tackler ud i søen.  
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Ved 2230-tiden mistede Andreas en karpe og ved 2330-tiden var det så min tur 
til at miste en karpe og herefter var der fred indtil kl. ca. 0400, hvor der var bud 
efter Andreas. Han fik en kuglerund spejler på 5,4 kg og en halv time efter var 
det min tur. Jeg fik en rigtig 
fin spejler på 8,3 kg og 76 
cm. Så imellem kl. 0930-
1100 var der rigtig gang i 
den. Andreas fik 1 mere på 
7,3 kg og jeg selv en på 
5,75 kg og en på 6,3 kg. 
Andreas mistede 2 og jeg 
en, hvor et stort skæl sad 
tilbage på krogen. Så var 
det dødt indtil kl. 1330, 
hvor jeg pakkede sammen.  

Ærgerligt at der ikke var 
nogle juniorer med fra Fa-
rum LF. Fiskeriet var rigtig 
godt og Andreas rigtig dyg-
tig. Mange tak til Andreas 
for den gode guidning og vin og øl!  

23. juli trollede Søren Vest og jeg så igen i Bugten. Vi havde fint vejr de 2 
første timer, hvor jeg fik 2 ørreder med største på fine 5,2 kilo. Herefter kom 
tågen, og dermed sluttede fiskeri desværre også.” Hilsen Paw.  
 

Niels Olsen 
”Jeg var den 9/10 på Vestsjællands kyst sammen med ”Tivoli-Niels” Mathiesen. 

Niels fangede et par småørreder og vi havde begge en del hug og mistede 
fisk. Jeg var kommet længere frem, til et lille rev, på det stræk vi ville affiske 
og her fik jeg fisk på sølvpilen, godt 10 meter fra hvor jeg stod. 

Jeg kunne bare stå og se på mens linen efterhån-
den forsvandt fra mit hjul med en hvæsen. Jeg tror 
der var 10 meter tilbage af min fireline som var 
bundet sammen med en tynd 0,22 nylonline, da jeg 
fik stoppet fisken første gang. Jeg fik råbt på Niels som kom løbende med net-
tet. Han kom straks med gode råd om at give fisken line, hvilket jeg ikke kunne. 

Der var kun en ting at gøre og det var at stramme bremsen og få noget line på 
hjulet. Mistanken om at det ikke var ørred, blev bekræftet da fisken kom nærme-
re, da kunne vi se det har en pæn multe. Niels fik den nettet. 

Desværre var den fejlkroget i halen, men det gjorde jo ikke fighten ringere, 
tværtimod. Det vil jeg sent glemme. Den vejede 3,832 kilo og 64 cm.” 

Stram line - Niels Olsen 
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Jens Bursell 
”Det var en mørk nat i starten 
af august...regnen piskede ned 
og på trods af de elendige 
forhold havde jeg trodset 
vejrguderne og taget ud til en 
sø, hvor jeg havde fordret op i 
en lille uges tid med DD-18 
mm flødebanan/krebsdyr boi-
lies. NY KLUBREKORD! 

Kl 01.00 hylede min ene 
bidmelder og jeg kunne efter 
en kort fight lande en flot 
spejlkarpe på 16,4 gode dan-
ske kilo. 

Fisken huggede på en 20 
mm pop-up (DD-krebs-
flødebanan coated med en 
kombination af flavour og 
DD-powderdip) fisket straight 

off the lead (direkte 
over blyet) på en 8 cm 
softlink med en str. 1 
krog.” 
Jens Bursell med 
drømmesuder på intet 
mindre end 4,960 kg. 
NY KLUBREKORD! 
Suderen er fanget i 
den svenske sø Antor-
pa, der gennem mange 
år har været Sveriges 
førende Suder-sø. Der 
er taget suder over 5,0 
kilo i år i søen! 
Jens var med sin 
fiskeven Søren Beck 
taget til Antorpa for at 
prøve suderne – og 
Jens fik også en suder 
på 4,225 kg. Så det 
var vel en OK tur! 
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Jens Bursell med super-brasen på 6,7 kg. NY KLUBREKORD! Største brasen i 
Skandinavien i år (godt gået blandt de efterhånden rigtig, rigtig mange dedike-
rede specimen-fiskere der har taget brasenfiskeriet til sig de senere år). 

Jens kan ikke give en mere udførlig fangstrapport, da brasenen er en del af en 
artikel der bringes i Fiske-Feber i 2005. Fisken er taget på en helt ny metode – 
temmelig spændende. På samme tur mistede Jens en 7 kilo + brasen… 

Det er rent fantastisk, hvad gode gamle Dr. Bursell har præsteret af fangster i 
år – han er virkelig gået til stålet og forbedret et par af foreningens i forvejen 
fornemme klubrekorder med endnu flottere fisk – heraf en brasen, en suder og 
en DK-spejlkarpe i den absolutte sværvægtsklasse.   
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Lars ”Frø” Nielsen 
”Jeg var på Esrum Sø den 25. september for at se om der skulle være nogen 
aborrer. Jeg har fået enkelte af de store men fiskeriet er ikke nær på højde med 

det jeg oplevede sidste 
år. Der har dog været  
flotte fisk indimellem.  

Her er en aborre på 
1,6 kilo taget på den 
mest brugte metode, 
hvor der fiskes med små 
levende agnfisk, nede 
over bunden. 
Metoden giver også en 
del gedder og der er 

mange rigtig fine fisk i Esrum Sø. 
Her er årets hidtil største på 8 kilo 

rent, taget på ganske let aborregrej. 
Den blev sådan set fightet direkte 

på hjulet, for stangen stod hele tiden 
og pegede ret ned i vandet, og 20 
minutter senere knak stangen da jeg 
hev en lille aborre op. Så jeg kan 
prale med at have knækket en stang 

under fiskeri, det er ellers mest 
bildøre der æder stænger. 

Der er også andre overrask-
elser, som denne brasen, der 
huggede på en blå pirk med rød 
krog, mens jeg drev temmelig 
hurtigt henover en knold. Den 
havde hele trekrogen i munden og 
jeg tænker at det har været 
krogen og ikke pirken der har fået 
den store brasen til at hugge, for 
jeg har aldrig fået en brasen på 
agnfisk. Den vejede 4,5 kilo. Jeg 

beholder aborrer under kiloet og genudsætter alt andet.”  Lars ”Frø” 
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Klaus Vestergaard 
”En del gedder var i maj og juni 
oppe at hilse på undertegnede 
med de to største på 7,9 og 8,6 
kg. 

Begge gedder blev taget på 
flådfiskede skaller i samme 
område, hvor jeg tidligere har 
haft kontakt til et monster.  

Herefter blev det i juli til et 
par ture på Furesøen efter sand-
art, men enten skal de fiskes på 
en anden måde end jeg tidligere 
har haft held med eller også er 
der bare blevet færre sandarter 
for jeg fik ingenting. 

Den 9. august var jeg på en brøddappetur til en lokal sø, hvor det blev til et 
par skælkarper, med den største på 4,675 kg. Dappefiskeri er efter min mening 
en del mere spændende end traditionelt karpefiskeri, hvor man ”bare” sidder og 
venter i timevis på at de skal kroge sig selv.  

Endelig var jeg natten 
mellem den 14. og 15. 
august på ålesats, hvor det 
gav en ny PR ål på 1,65 
kg og 92 cm, der kæmpe-
de bravt. Ålen blev taget 
på død skalle agnet med 
krogen stikkende ud af 
munden og linen ud af 
gattet. Dette giver efter 
min mening den bedste 
krogning, da ål stort set 
altid tager skallen med 
hovedet først.   

Synes også lige at jeg 
gerne ville tilmelde en 
større havørred til konkur-
rencen om Årets fisker. 

Den vejede 5,6 kilo og 
var 77 cm. Den blev fan-
get i en nordsjællandsk å søndag den 7. november på en Mepps 3 med ambulan-
cefarvet blad. Naturligvis genudsat hurtigst muligt.” 

Knæk & bræk - Klaus Vestergaard 
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Christian Hansen 
”I starten af september var jeg på en tur til Canada, nærmere betegnet Fraser 
River i British Columbia. 

Turen gav alt ialt ca. 40 laks - 
primært kongelaks, men også nogle 
Sockeye, Coho, Chums og Jack´s. 
Min største fisk var en kongelaks 
på 37 pund.  

Ret sjovt at blive "kvæstet" i 
arme og håndled hver dag af at 
fighte fisk ! 

En enkelt dag prøvede jeg også 
at fiske efter Stør - det gav 2 små 
på henholdsvis 1 og 3 fod (ca. 1 og 
7 kg.), meget små fisk efter efter 
lokale forhold, hvor fisk mellem 
50- og 100 kilo er hverdagskost og 
hvor rekorden ligger på over 1000 
pund!, men sjovt at prøve en ny 
art. 
 

 
Jeg var også på en smuttur dag den 10. oktober til Store Vejle Å til middag for 
at se om der skulle være kommet nogle aborrer.  

Det var der nu ikke, men jeg fik en dejlig "trøstepræmie" i form af en havør-
red på præcis 5,0 kilo (fanget på flåd og børsteorm).” 

mvh – Christian Hansen 
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Mikkel Pedersen 
”Jeg har været et par gange ude for at fiske nogle gedder i oktober, og det er 
gået ganske godt. På den første tur var jeg af sted sammen med Bjarke, som 

også er medlem i klubben.  
På tre dages fiskeri fangede vi godt 10 ged-

der, hvoraf mine to største vejede 10,9 (PR) 
og 9,6 og Bjarkes største vejede 10,3 (PR). 

Selv om vi ikke fik mange fisk måtte jeg 
simpelthen tilbage til søen, og to uger efter 
var jeg tilbage med min trofaste bådudlej-
ningspasser Ulrik.  

Selv om vi denne gang fangede væsentlig 
flere gedder fik vi desværre ikke fisk i samme 

størelse. Vi fiskede tre dage og fik hver en fisk på 8,8 kilo som det største.” 
venlige fiskehilsner - Mikkel P 

 

Niels Godsk Jørgensen 
”Jeg var en tur på Donse Dam den 31. maj 2004 for at fange sudere hvilken også 
lykkedes. Dog først efter at have fanget 200 skaller - hvor fanden er de henne 
(skallerne), når man skal bruge dem til agn? 

Det blev til 3 sudere – 2 hansudere på 2,4 + 2,5 kg samt en hunsuder på 3,25 
kg - så ny PR igen (den femte i år!).” 

Hilsen - Niels Godsk Jørgensen 
 

Lars ”Frø” Nielsen 
”Jeg var på Esrum Sø den 9. oktober og  
startede dagen med denne gedde på 8,5 
kilo. Senere var der mange små gedder 
mellem 1 og 3 kilo og 8 aborrer mellem 
500 og 900 gram. 

Jeg drev med små skaller på bunden.” 

Venlig hilsen fra Lars Frø 

�

�
 

Andreas Holm Nielsen 
Andreas var med vennerne i ”Pike 85” på et 
efterårs-geddesats i søerne omkring Skander-
borg. Det blev en god tur for Andreas, der bl.a. 
fangede denne gedde på 11,4 kg den 11. oktober 
2004.�
�

�
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2. omgang: perioden 16. april 2004 – 15. august 2004 
 (KR: klubrekord – PR: personlig rekord) 

APRIL – 2004 
Havørred 3,200 kg Henrik Jart Fornæs 240404 (PR) 
Hornfisk 1,120 kg Paw Meinertsen Øresund 220404 (PR) 

MAJ – 2004 
Brasen 6,700 kg Jens Bursell Sø/Danmark 000504 (KR) 
Gedde 15,700 kg Allan Christiansen Lödde Å (SV) 010504 (KR) 
Gedde 11,200 kg Allan Christiansen Lödde Å (SV) 010504 
Gedde 8,400 kg Martin Ejler Olsen Farum Sø 020504 
Gedde 6,400 kg Peter Silbeg Sø 200504 
Gedde 5,200 kg Anne Marie Johansen Farum Sø 020504 
Gedde 5,100 kg Lars ”Frø” Nielsen Farum Sø 020504 
Hornfisk 0,760 kg Nikolaj Hjorth Øresund 020504 
Skælkarpe 10,600 kg Martin Ejler Olsen Kalvemosen 170504 (PR) 
Spejlkarpe 12,400 kg Martin Ejler Olsen Kalvemosen 180504 (PR) 

JUNI – 2004 
Havkat 4,600 kg Nikolaj Hjorth Det Gule Rev 070604 
Havørred 8,200 kg Paw Meinertsen Køge Bugt 210604 (PR) 
Havørred 7,000 kg Paw Meinertsen Køge Bugt 210604 
Lange 16,900 kg Nikolaj Hjorth Det Gule Rev 070604 
Lange 11,800 kg Kim Jæger Hansen Det Gule Rev 070604 
Rødspætte 1,050 kg Kim Jæger Hansen Det Gule Rev 100604 
Sej 8,600 kg Kim Jæger Hansen Det Gule Rev 070604 
Skrubbe 1,050 kg Kim Jæger Hansen Det Gule Rev 100604 
Suder 4,960 kg Jens Bursell Antorpa/SV 000604 (KR) 
Suder 4,225 kg Jens Bursell Antorpa/SV 000604 

JULI – 2004 
Havørred 5,200 kg Paw Meinertsen Køge Bugt 210704 

AUGUST – 2004 
Spejlkarpe 16,400 kg Jens Bursell Sø/Danmark 040804 (KR) 
 

Det har bestemt ikke været nemt at skulle udpege en ”Mulefisk” blandt ovenstå-
ende fangster med indtil flere meget imponerende nye klubrekorder.  

Det er da også blevet en ”split decision”, hvor Jens´ brasen på 6,7 kg og Al-
lans gedde på 15,7 kg må dele hæderstitlen. Til lykke til jer begge. 
 Men så var der jo også lige Jens´s suder på 4,96 kg og Paws havørred på 8,2 
kg – hmm… 
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3. omgang: perioden 16. august 2004 – 15. november 2004 
(KR: klubrekord – PR: personlig rekord) 

AUGUST – 2004 
Aborre 1,500 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 230804 
Aborre 1,300 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 230804 
Aborre 1,250 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 230804 
Aborre 1,250 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 230804 
Ål 1,650 kg Klaus Vestergaard Sø 150804 (PR) 

SEPTEMBER – 2004 
Aborre 1,600 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 250904 
Brasen 4,500 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 250904 
Gedde 8,000 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 250904 
Kongelaks 18,500 kg Christian Hansen Fraser River 000904 (PR) 
Stør 7,000 kg Christian Hansen Fraser River 000904 (PR) 

OKTOBER – 2004 
Gedde 11,400 kg Andreas Holm Nielsen Sø/Jylland 111004 
Gedde 10,900 kg Mikkel Pedersen Sø/Jylland 001004 (PR) 
Gedde 10,300 kg Bjarke Tind Sø/Jylland 001004 (PR) 
Gedde 9,300 kg Mikkel Pedersen Sø/Jylland 001004 
Gedde 8,800 kg Mikkel Pedersen Sø/Jylland 001004 
Gedde 8,800 kg Ulrik Reichert Petersen Sø/Jylland 001004 
Gedde 8,500 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 091004 
Havørred 5,000 kg Christian Hensen Store Vejle Å 101004 

NOVEMBER – 2004 
Aborre 1,300 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 061104 
Aborre 1,300 kg Lars ”Frø” Nielsen Esrum Sø 061104 
Havørred 5,600 kg Klaus Vestergaard Å – Sjælland 071104 

 
Se flotte farvefotos af flere af ovennævnte fisk på foreningens hjemmeside! 

 
Valget i denne omgangs ”Mulefisk” er faldet på Christians flotte kongelaks fra 
Fraser River. Kongelaks kan ganske vist blive mere end dobbelt så store, men 
fisken er umiddelbart den mest ”eksotiske” fangst blandt ovenstående mange 
rigtig flotte - men noget ”rutineprægede” fansgter - (sorry!). Til lykke til Chri-
stian. 

Rekorden-Morten 
 

 



Kulmulen – 3/4•2004 53 

C�-��)"��C�

)�MMM�"4&)/9""N�"��)�

.9&)92319219��9�

3��� ��� -�
� ���� 	
:�
� )� ����� �!� O �
����������
�����������!�O 8�����������
�
���
� 
������ )� ���� ��� �
� �@P92�/%�*@"��
���� ���+8)�3��� �7����� 
������	�	������
-����
�������1���������$� ��
������ 
����
���������	��
�������������-��-���
������-����-��8�������$�	��	
��
��
�����������	�
���-����-�����



www.farumlf.dk 54 

 

6�	��	
�����
 

Pr. 15. november 2004 
 

Ferskvand 
1). Peter Silberg 379 point (helt 0,95 kg) 79 % 
   (aborre 1,6) 77 % 
   (suder 2,350 kg) 41 % 
   (havørred 4,425 kg) 53 % 
   (gedde 6,4 kg) 41 % 
   (rudskalle 0,6 kg) 38 % 
   (ål 0,6 kg) 28 % 
   (brasen 1,386 kg) 22 % 
 
2). Klaus Vestergaard 337 point (helt 1,1 kg) 92 % 
   (ål 1,65 kg) 76 % 
   (havørred 5,6 kg) 70 % 
   (gedde 8,6 kg) 55 % 
   (skælkarpe 4,675 kg) 44 % 
 
 

3). Paw Meinertsen 224 point (rimte 1,99 kg) 68 % 
   (spejlkarpe 8,3 kg) 57 % 
   (suder 2,1 kg) 56 % 
   (regnbue/p&t 5,0 kg) 43 % 
 
 
 
 
4). Lars ”Frø” Nielsen 212 point (aborre 1,775 kg) 85 % 
   (brasen 4,5 kg) 72 % 
   (gedde 8,5 kg) 55 % 
 

 
 

5). Niels G. Jørgensen 190 point (helt 1,25 kg) 104 % 
   (suder 3,25 kg) 86 % 
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Saltvand 

1). Paw Meinertsen 468 point (hornfisk 1,12 kg) 97 % 
    (havørred/båd 8,2 kg) 79 % 
   (torsk 17,2 kg) 56 %  
    (ising 0,35 kg) 56 % 
    (skrubbe 1,05 kg) 55 % 
   (hvilling 0,42 kg) 45 % 
    (havkat 4,5 kg) 35 % 
    (laks 3,0 kg) 25 % 
    (sej 1,8 kg) 15 %  
    (lange 1,4 kg) 5 % 
 
2). Kim Jæger Hansen 395 point (ising 0,525 kg) 84 % 
   (sej 8,6 kg) 71 % 
   (hornfisk 0,66 kg) 57 % 
   (skrubbe 1,05 kg) 55 % 
   (lange 11,8 kg) 44 % 
   (rødspætte 1,05 kg) 42 % 
   (makrel 0,725 kg) 42 % 
 
 
3). Nikolaj Hjorth 331 point (hornfisk 0,76 kg) 66 % 
   (lange 16,9 kg) 63 % 
   (torsk 16,5 kg) 54 % 
   (havkat 4,6 kg) 38 % 
   (makrel 0,650 kg)  38 %  
   (skrubbe 1,030 kg)  54 % 
�
 

�!!�O ��:�
��������$!!��DQ������������������$!! E�

���	�����)�"��������

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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Jens Wennecke 
Optalte fiskestænger: 34 stk. (pr. 20-09-03) 
Fordelt på: 5 bund- medestænger, 1 matchstang, 1 pole, 14 kyststænger, 7 
letspin (ferskvand), 2 havstænger, 4 fluestænger 

”Min favorit (der er nu flere) er Abu Wings 8,6 m. trigger. Det er en vidun-
derlig kyststang til multihjul, med den helt rigtige tøvende og samtidig meget 
følsomme spids, der giver fin føling med agn, sikre kast og gode fights bare 
fisken er over målet.” 

Mvh - Jens Wennecke 
 

Fra et ikke-medlem 
”Mine favoritstænger er så afgjort fra SPORTEX. Mærket er lavet i Tyskland - 
også klingerne (som vel de eneste i Europa?), har 
gode keramiske øjer men en kedelig hjulholder.  

Jeg har både kastestænger fra 7-10 fod og en 12 
punds pirkestang. Den sidstnævnte har jeg taget en 14 
kilo sej på under min tur til Röst - en VILD oplevelse.  
 Men min yndling blandt SPORTEX stængerne er nok en grøn 10 fods Carat 
light. Den kaster som en drøm, er let og har kun den ulempe, at der er mest to-
paktion (i forhold de tidligere Spin Light stænger fra firmaet).  

Med den har jeg oplevet flere vilde ting ved Mörrum: Forrige år fik jeg en 
nedfaldsørred på 1,5 kilo i pool 17, og om eftermiddagen havde jeg en sølvblank 
på på 4-5 kilo i pool 16, klar til landing - men jeg fjols lod en anden forsøge at 
nette den - evigt ejes kun det tabte... I 2003 havde jeg den 31. marts i lav højde 
forceret de sydsvenske landveje, for at hente årets premierekort og overnatte i 
FISKERINGENs hytte til den 1. april 2003.  

Efter startskuddet havde lydt over Mörrumsån, haglede store mængder af flu-
er, spinnere og blink ud i vandet, og det varede ikke længe før resultaterne viste 
sig. Jeg fangede 2 ørreder på henholdsvis 3,2 og 3,4 kg.  Efter en god 1. april i 
Mörrum, ville jeg lige prøve vores båd i Gunnö. Belæsset med påhængsmotor og 
grej skulle skærgården udforskes.  

Det var en meget klam dag, med regnbyger og ingen fisk - indtil kl. 12. Så 
blev min Zaltwobler indhaleret kontant. Jeg måtte slække bremsen og sejle væk 
fra skærene, hvorefter jeg ret udramatisk kunne lande en flot skærgårdsgedde på 
hele 96 cm - 9,22 kg på 10 fods stangen. Desværre havde den fået krogene i 
gællerne, så den blødte som en stukket gris.”  

Med venlig hilsen - Kim 
Holm Boesen  

FISKERINGEN's Formand 
& Redaktør 
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”Hej Morten! 
Lige en kort hilsen her fra det midtjyske - ja, jeg har jo (selvfølgelig) opretholdt 
mit medlemskab af Farum Lystfiskerforening, som har givet mig mange gode 
stunder i de mange år, hvor jeg var bosiddende i hovedstaden. 
Men til stængerne…. 

Min første fiskestang fik jeg da jeg var 4-5 år – en 5 fods fleksibel hvid glas-
fibersag med træhåndtag. Med den fangede jeg mange fine (små) fisk, og den 
lagde grunden til, at jeg blev lystfisker med stort L. 

Efter nogle år blev den en juleaften erstattet af en 7 fods orange glasfibersag 
med top aktion og korkhåndtag – og med den voksede fiskene. Det blev bl.a. til 
en gedde på en meters penge en skøn august aften ved søen for snart 30 år siden. 

Herefter tog den ene stang den anden – de blev bedre og bedre og ikke mindst 
dyrere og dyrere. Specielt i mine år som konkurrence-medefisker 
købte jeg stænger (take-a-part stænger, polestænger, matchstænger 
mv.) i lange baner – ja, jeg brugte stort set hele min indtægt på 
sporten (og helt dårligt kan pengene ikke have været givet ud, da jeg 
til sidst havnede på medelandsholdet). Det var også i disse år, at jeg 
mistede overblikket over antallet af stænger, for sælge dem igen 
kunne jeg ikke nænne, selvom de ikke ligefrem blev brugt hver dag, 
for hver og en havde jo minder gemt i sine fibre. Så vidt jeg husker, 
havde jeg tal på stængerne indtil omkring de 30 stykker. 

Når jeg nu tænker over det, så har jeg egentlig flere 
favoritstænger. Favoritværdigheden har vidt forskellige årsager - og 
jeg vil nøjes med at nævne de 3 højeste rangerende:  

*Førstepladsen går til min første fiskestang, fordi den ledte mig 
på sporet af denne dejlige hobby.  

*Anden pladsen går til en stang, som jeg fik i gave af Jens Ploug 
Hansen, da jeg fangede den første karpe over 10 kg i Viborg søerne 
ved målrettet fiskeri. Toppen af medestangen var knækket, og Jens 
havde repareret den ved at sætte et nyt topøje på. Han mente, at det 
nu måtte være en udmærket karpestang. Det var og er det givetvis, 
men jeg har nu aldrig nænnet at bruge den i løbet af de 20 år der er 
gået (skælkarpen vejede i øvrigt 10,65 kg, og det var stort dengang).  

*Tredjepladsen går til en 10 fods Sportex stang, som jeg købte for 
ca. 5-6 år siden. Jeg bruger den til stort set alt kastefiskeri med 
blink og wobler i vægtklassen 20-40 gram, hvilket dækker langt 
størstedelen af mit behov ved både kyst og sø. Den er aldeles 
fremragende i forbindelse med uelastiske liner som f.eks. 
spiderwire. Kombinationen betød simpelthen længere kast og færre 
mistede fisk. 

Jeg gætter på, at jeg alt i alt har omkring 50 intakte stænger. I tidens løb har jeg 
vel brækket 10-15 stænger, og det er sket på snart alle tænkelige (og en del 
utænkelige) måder, men det er en helt anden historie.” 

Knæk og Bræk - Allan Tougaard Christensen (alias TC) 



www.farumlf.dk 58 

*�	
�����������7��8���
����������
 

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) ���� 48 14 97 87 
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 
noget for alle – nok for de fleste  

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 - 2005 
 Senior-kontingent    Junior-kontingent 
 Helårligt.................…  575,00.-   Helårligt.....................… 330,00.- 
 Halvårligt...............…  287,50.-   Halvårligt...................… 165,00.- 
 Indmeldelsesgebyr....  200,00.-   Indmeldelsesgebyr........ 100,00.- 

 Pensionist-kontingent   Familie-kontingent 
 Helårligt.................…  450,00.-   Helårligt.....................… 815,00.- 
 Halvårligt...............…  225,00.-   Halvårligt...................… 407,50.- 
 Indmeldelsesgebyr….  200,00.-   Indmeldelsesgebyr........ 200,00.- 

 Passivt medlemskab   DSF - Forbundsvennerne 
 Helårligt.................…. 150,00.-   Helårligt.....................…. 245,00.- 

Udfyldes og sendes til (eller send elektronisk via hjemmesiden) 
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) 



www.farumlf.dk 60 
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