Paw Meinertsen med 12,5 kilos bornholmerlaks

Forvent lidt mere

FLF forever

www.farumlf.dk • info@farumlf.dk

Formand
Ole Gammelmark

Kasserer
Steffen Faisst

Næstformand
Christian Jørgensen

Blankager 11
2620 Albertslund
: 4364 0273 / 2968 6125
@: ole@farumlf.dk

Solhøjpark 40
3520 Farum
: 4499 1503 / 3079 1134
@ : stfa@novonordisk.com

Solhøjpark 10
3520 Farum
: 4495 1062 / 4074 0418

Giro: 1551 - 7 29 68 94

christian.jorgensen@sandvik.com

For indmeldelse – se www.farumlf.dk

Sekretær / Indmeldelse
Morten Søndergaard

Juniorleder
Nøgler
Andreas Holm Nielsen Lars ”Frø” Nielsen

Nordtoftevej 27
3520 Farum
: 4499 1607 / 2512 5169
@: morten@farumlf.dk

Jægersborg Allé 48 B, 1-0003 Solhøjpark 54

2920 Charlottenlund
: 2853 1238 / 4825 2846
@: pandion@henrys.dk

3520 Farum
: 4495 0518 / 2347 5933
@: lhn3@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsessuppleanter

Ledig

Adam Skov Nielsen

Bestyrelsessuppleanter
Niels Godsk Jørgensen

:
@:

adam.skov.nielsen@siemens.com ngodsk@hotmail.com

Theis Kragh

Thomas Petersen

: 4468 0090 / 5132 9662

: 4926 6181

Niels Olsen

: 4466 3059

: 3585 8494 / 2092 8494
@: TKragh@bi.ku.dk

: 4499 8580 / 2123 3582
thomas.petersen@fairpoint.dk Niels.henrik@olsen.mail.dk

Havture: Ole
Hav-konkurrence: Niels G.
Kystture: Christian
Ferskvand: Lars & Theis
Flueture: John Svarre
Fluebinding: John Nielsen
Klubaften: CJ-OG-MS-SF-LN
Festudvalg: Morten & Ole

Klubhus: Morten & Ole
Vicevært: Morten
Den lille hytte: Lars
Bådudlejningen: Bestyr.
Pensionister: Ledig
Motorer: Mogens
Sikkerhed til søs: Henrik
Vandpleje: Theis

Pokaler/præmier: Lars
Rekorder: Morten
Info-mail: Morten
Net-mester: Martin
Fiskeringen: Ole/Morten
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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Det har indtil nu været et frygteligt år
for bladet ”Kulmulen” – foreningens
ellers så fremragende kommunikationsmiddel til medlemmerne og stolte ansigt
udadtil.
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Ansvarshavende redaktør
Morten Søndergaard
Nordtoftevej 27
3520 Farum
: 4499 1607
@: morten@farumlf.dk
Kulmulen udkommer 4 gange årligt i
månederne februar, maj, september
og december.
Deadlines
Nr. 1 / 2006
Nr. 2 / 2006
Nr. 3 / 2006
Nr. 4 / 2006

–
–
–
–

15.
15.
15.
15.

januar 2006
april 2006
august 2006
november 2006

Oplag: 500 stk.
Ide & Layout: Morten Søndergaard.
Papir: 80 g / omslag 160 g.
Tryk: Digital Service, Hørsholm.
Distribution: Post Danmark.
Kulmulen – 2•2005

Bladet er ikke udkommet til tiden – ja
redaktøren har rent faktisk kun kunnet
samle sig sammen til ét enkelt nummer,
der udkom tilbage i maj måned.
Dette er naturligvis helt og aldeles uacceptabelt - i særdeleshed for de enkelte
turarrangører - og særlig ærgerligt netop
i år, hvor foreningen har oplevet et
sandt boom i medlemstilgangen.
Men ”Kulmulen” lever! Og er efter lidt
kunstigt åndedræt ved at finde vej tilbage til mere regelmæssige udgivelser.
Det er fuldt forståeligt, at medlemmerne
har været tilbageholdende med at sende
fangstberetninger m.m. – tænk nu hvis
det hele var forgæves. Men ingen bliver
glemt! Redaktøren barsler således med
et nytårsnummer udelukkende med omtale af 2005-sæsonens fangster!
Infomailen har været redningsplanken i
løbet af sæsonen. Det er hurtig og aktuel information medlemmerne får ad
denne kanal.
Det er derfor vigtigt at medlemmerne
oplyser deres mailadresse til foreningen
– også når der skiftes adresse! Se listen
over uvirksomme medlemsmails under
”Information”. Er du iblandt eller genkender du en af adresserne så mail
straks med den nye adresse. TAK!
: ; "< &: =2 > :?". '@.-4
(forsidefoto: Paw Meinertsen/Team Daiwa)
3

LOWRANCE – EKKOLOD - LOWRANCE

LOWRANCE – EKKOLOD - LOWRANCE
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Information
J :

A

J

Glæd en eller flere i familien eller omgangskredsen med en gave i form af et
medlemskab af Farum Lystfiskerforening. Det bliver mere og mere populært!
Gavemedlemskab betales til Farum Lystfiskerforening efter de gældende kontingentsatser. Foreningen sender relevant materiale og medlemskort samt et
velkomstbrev til gavemodtageren. Vi sender dig en kopi af velkomstbrevet som
kvittering for gavemedlemskabet.
B &

*

B

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:
2

A pro pos ovenstående så har foreningen fået meddelelse om at følgende mailadresser enten ikke findes længere eller er uvirksomme:
kimpedersen@tele2adsl.dk, kyllingen23@hotmail.com,
leonirishaven@hotmail.com, cnagstrup@mail.dk, orb12233@mail,
fisker.hansen@dcv-skjern.dk, esa.leskinen@mail.tele.dk,
bettetang@compaqnet.dk, taxaivan@hotmail.com, j_offenberg@db.mail.dk,
lily.kristensen@worldonline.dk, kropsy@mail.dk, cpsuper@webspeed.dk,
racerbof@post12.tele.dk, Martinlarsen15@webmail2.ofir.dk,
knudsen@123.mai.dk, matthiesen@dbnet.dk, tombartholdy@webmail4.ofir.dk,
moeslund@aab11.dk, jagt@fisk.dk, mikkel.johansen@kabelnettet.dk,
pjakobsen@emea.att.com, dan.ejrup@teliamail.dk, jesper@att.com,
ggg@carlbro.dk, svare@hotmail.com, mia82@ofir.dk
Er du iblandt – eller genkender du en adresse – så mail venligst til foreningen
med den nye adresse på: info@farumlf.dk
"
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Information
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Jens Bursell – mangeårigt medlem af Farum Lystfiskerforening – har for alvor
fået revideret sin hjemmeside: www.bursell.dk. Han skriver:
”Hvis du er til mede-, karpe-, specimen-, predator- eller eksotisk fiskeri efter
kingsize monstre, kan du nu hente masser af god inspiration og nyttige tips på
min nye hjemmeside www.bursell.dk. Som en blid start har jeg lagt ud med at
lægge knapt et hundrede fiske, outdoor og rejseartikler ud til fri læsning.
I løbet af 2006 uploades en masse ny artikler, upublicerede manuskripter samt
bøgerne Specimen Mede, Medefiskeri, Backpacker og Moderne Medefiskeri.
Sitet indeholder i øvrigt en del gamle FJ-artikler.

Det primære formål med den nye version af hjemmesiden er således at frigive
alle mine gamle artikler og bøger til frit læsning/downloadning, så de ikke blot
ender som en uudnyttet videnbank, som ikke kommer nogen til gode.
Over det næste år uploader jeg fem bøger og et ca. hundrede ekstra artikler.
Den kommer desuden til at indeholde en del upublicerede artikler, bogsafnit der
blev censureret... etc. Se mere under whats new.
Med tiden vil jeg tilknytte en række andre skribenter - og dermed udbygge
generelt med deres gamle artikler som også er ude af kommercielt salg.”

5
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Årets gang i Farum Lystfiskerforening
"
0
0

Januar
Havture efter stor-torsk
Kysttur til Sverige
Klubaften hver torsdag
Fluebinding 1. og 3. torsdag
Foredrag 2. torsdag
Februar
Havture efter stor-torsk
Kysttur
Klubaften hver torsdag
Fluebinding 1. og 3. torsdag
Foredrag 2. torsdag
Marts
Havture efter stor-torsk
Kysttur til Sverige
Tur til Rönne Å i Sverige
Klubaften hver torsdag
Fluebinding 1. og 3. torsdag
Foredrag 2. torsdag
April
Weekend-tur til Sverige:
Lagan/Mörrum/Harasjömåla
Kysttur
Fluebinding 1. og 3. torsdag
Klubaften hver torsdag
Maj
Gedde-premiere på Farum Sø
Familie-Hygge-Fisketur
Klubaften hver torsdag
Medeture: Stor-suder

Kulmulen – 2•2005
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Juni
Sandart-konkurrence på Furesø
Sankt Hans aften ved Farum Sø
Kysttur
Medeture: stor-suder/karper
Fyraftensture – Farum Sø/Furesø
Juli
Havtur til Det Gule Rev
Sommer-fiske-ferie!
August
Aftentur på Øresund
Kysttur
September
Weekendtur til Sverige:
Lagan/Mörrum/Harasjömåla
Havtur på Øresund
Kysttur
Klubaften hver torsdag
Oktober
Sø-festival på Farum Sø/Furesø
Stiftelsesfest (årets fest!)
Kysttur
Familie-havtur på Øresund
Klubaften hver torsdag
November
Kysttur
Havtur på Øresund efter fladfisk
Klubaften hver torsdag
December
Jule-hygge-møde i klubhuset
Kysttur
Klubaften hver torsdag
Fluebinding 1. og 3. torsdag

7

Kom nu med!

Ture og arrangementer

3

Du vil jo godt!

7D
E$!

F9G

Havture

Hav-konkurrence

Ole Gammelmark

Niels Godsk Jørgensen

: 4364 0273
@: ole@farumlf.dk

: 4926 6181
@: ngodsk@hotmail.com

Lørdag den 14. januar 2006 kl. 0700-1200
Helsingør – Bonito – 10 pladser.
Tilmelding : Ole Gammelmark – tlf. 43 64 02 73.

Fredag den 20. januar 2006 kl. 0730-1500
Helsingør – Nadia – alle pladser. Heldagstur.
Tilmelding : Niels Godsk Jørgensen – tlf. 49 26 61 81.

Tirsdag den 24. januar 2006 kl. 0730-1500
Helsingør – Havlit – alle pladser. Heldagstur.
Tilmelding : Andreas Holm Nielsen – tlf. 48 26 14 28.

Tirsdag den 21. februar 2006 kl. 0800-1500
Helsingør – Bonito – 11 pladser. Heldagstur.
Tilmelding : Ole Gammelmark – tlf. 43 64 02 73.

Lørdag den 11. marts 2006 kl. 0600-1200
Helsingør – Bonito – 12 pladser.
Tilmelding : Ole Gammelmark – 43 64 02 73.
Bemærk at ovennævnte tidspunkter
er sejltider.
Du bør møde 30 minutter før afsejling og
i hvert fald senest 15 minutter før!
Kontakt turlederen for nærmere.
Se alt om teknik og grej til stortorsken på foreningens hjemmeside under ”Udvalg – Hav”.
Der er masser af gode tips og
tricks at hente.
8
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Kystture
Christian Jørgensen
: 4495 1062 / 4074 0418
@: christian.jorgensen@sandvik.com

Kysttur til Sverige – den skånske kyst
Lørdag den 7. januar 2006
Den efterhånden klassiske start på den kommende kystturs-sæson. Vi mødes på
Farum Station kl. 0530 og kører til den skånske kyst.

Kysttur til Fjorden
Søndag den 19. februar 2006
Vi mødes på Farum Station kl. 0700 og kører til en god plads i Forden.

Kysttur til Møn
Søndag den 9. april 2006
Vi mødes på Farum Station kl. 0500 og kører til Møn.
For alle ture gælder at vejr og vind kan ændre destinationen. Tur, plads og grej
gennemgåes på klubmødet torsdagen inden, som er sidste frist for tilmelding.

Så nåede hjælpen endelig frem
til New Orleans.
Far og søn på fisketur!

Kulmulen – 2•2005
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Hver torsdag kl. 1930 - 2130
Fra september til og med maj
Klubaften-ansvarlige
1. torsdag: Christian Jørgensen
2. torsdag: Ole Gammelmark
3. torsdag: Steffen Faisst
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 binder vi fluer - og du som aldrig har bundet
en flue har mulighed for at lære det - eller
blot se på. Alle er velkomne.
Mange gode fisketure er blevet aftalt og planlagt på torsdagsmøderne.
Det er med garanti hér du hører det sidste nye - inden det kommer på tryk!
Der er således altid friske meldinger fra og om de bedste ”hot-spots”.
Du kan få næsten alt at vide om de forskellige fiskemetoder.
Det er i dette forum folk kommer og praler om deres sidste nye fangster (for
det meste handler det om fisk!).
Og husk - der altid er plads til én til, når bare det går i fisk.

Biblioteket &
I foreningsbibliotekets "læse-hygge-krog" finder du de nyeste udgaver af tidsskrifterne: Fisk & Fri, Fiskeavisen, Sportsfiskeren, Fiske Feber, Fiske Journalen (svensk), Fiske för Alla (svensk), Flugfiske i Norden ("skandinavisk").
Hertil kommer blade som "Karpen" (Danske Karpefiskere), "Natur og Miljø"
(Danmarks Naturfrednings Forening) og "FNV-orientering" (Naturparken).
Ydermere er der til stadighed en opdateret samling af grejkataloger fra ABU,
Daiwa , Sport Dres , Svendsen, Go-Fishing, Orvis m.fl.
Videoteket
Foreningens "videotek" består efterhånden af en hel del forskellige film. Er der
en særlig fiskevideo eller DVD du kunne tænke dig at se, så giv os endelig et
praj.
10
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De forskellige landes sektioner arrangerer festivaler hvert
år samt indbyder til lokale dyster. Der er således rig mulighed for at deltage i fiskeri på mange pladser rundt om i
verden - steder man ellers kun ville drømme om at besøge.
Læs mere om E.F.S.A. på: www.efsa.co.uk
På hjemmefronten arrangerer Dansk Havfisker Forbund
konkurrencer som: DM i fri line, DM i let line, Årets pokaltur samt Ambassadeur Cuppen, der samtidig fungerer som udtagelse til EM.

Turoversigt – 2006
Dato

Dag

Tur

Sted

4. februar
5. februar
19. marts
30. april
27./28. maj
2. juli
10.-14. juli
19.-20. august

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

DHF´s generalforsamling
DHF´s pokalstævne
Roskilde Havfiskefestival
Hvidovre Cup
Skagen Havfiskefestival
DHF´s Torskecup
EFSA – EM fra Harstad i Norge
DM i havfiskeri

Hvidovre
Øresund
Helsingør
Helsingør
Skagen
Helsingør
Norge
Helsingør

Bem.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.

("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup)
<
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281104: Gedde 4,1 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
" #

$!!

091204: 6 aborrer, Jacob Bøggild,
Farum LF.
=

Lars ”Frø” med 6,6
kilos gedden

$!!%

220105: 31 aborrer, Kurt Schmidt,
Farum LF.
$!!%

Ingen nævneværdige fangster.
J

$!!%

Ingen nævneværdige fangster.
,

$!!%

280405: 14 aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.
J

$!!%

010505:
050505:
050505:
080505:
150505:
230505:
270505:
=

4 gedder, Jens Christian Sterler, Farum LF.
Gedde 3,5 kg, Toke Troelstrup, Farum LF.
Gedde 3,5 kg, Martin Larsen, Farum LF.
Gedde 6,6 kg, Lars ”Frø”, Farum LF.
5 gedder, 5,0 + 3,4 + 3,2 + 2,3 + 2,2, Jacob Bøggild, Farum LF.
Gedde 3,2 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
Gedde 5,6 kg, Mads ?, Værløse Fiskeklub.

$!!%

010605: Gedder 3,5 kg + 3,0 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
030605: Gedde 5,0 kg, Lars Bøgeskov, Farum LF.
040605: Tilsynet: ØSET-ØSET-ØSET-ØSET-ØSET (25 mm regn i nat)
12
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080605:
150605:
260605:
290605:
300605:
=

5 gedder, Jacob Bøggild, Farum LF.
6 gedder, Jacob Bøggild. Farum LF.
Gedde 4,0 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
Gedde 5,0 kg, Jens Pedersen, Farum LF.
Gedde 5,25 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.

$!!%

010705:
070705:
080705:
090705:
270705:
290705:
,

Gedder 3,5 kg + 3,0 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
Gedde 5,8 kg, Nicolai Bork, Farum LF.
Gedde 3,1 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
Gedde 3,25 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
20 aborrer + 3 gedder, Henrik Cole, Værløse Fiskeklub.
17 aborrer, Henrik Cole, Værløse.
$!!%

050805:
140805:
180805:
180805:
210805:
220805:
270805:

15
25
22
20
26
22
42

aborrer,
aborrer,
aborrer,
aborrer,
aborrer,
aborrer,
aborrer,

Torkil Sørensen, Farum LF.
T. D. (?), Værløse Fiskeklub.
Jacob Bøggild, Farum LF.
Lars O. Christiansen, Farum LF.
Anders Villadsen, Farum LF.
Anders Villadsen, Farum LF.
Anders Villadsen, Farum LF.

040905:
040905:
090905:
090905:
100905:
110905:
110905:
170905:
180905:
220905:
230905:

47
80
73
25
30
34
25
17
23
14
42

aborrer + 4 gedder, Jacob Bøggild, Farum LF.
aborrer + 5 gedder, Anders Villadsen, Farum LF.
aborrer, Anders Villadsen, Farum LF.
aborrer, Sebastian Beckett, Farum LF.
aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.
aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.
aborrer, Jens Pedersen, Farum LF.
aborrer, Jacob Bøggild, Faru LF.
aborrer, Anders Villadsen, Farum LF.
aborrer, Torkil Sørensen, Farum LF.
aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.

$!!%

Skulle nogen kende til andre og/eller spændende fangster fra Farum Sø i år så
kontakt venligst redaktøren på: morten@farumlf.dk eller på tlf. 44 99 16 07.
Ole Jensens mindepokal - 2005 (sæsonens største aborre på Farum Sø)
Pokalen tilfalder det medlem af Farum Lystfiskerforening, der fanger sæsonens
største aborre fra Farum Sø. Fangsten skal dokumenteres med foto.
Tilmelding af fisk til Morten Søndergaard - morten@farumlf.dk
Kulmulen – 2•2005
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På repræsentantskabsmødet i april blev
bladet ”FISKERINGEN”s fremtid diskuteret. Der var et forslag om et samarbejde
med Fiskeavisen, men opbakningen til dette
forslag var temmelig lunken. FR’s bestyrelse har derfor valgt at lade dette forslag
bortfalde.
I stedet har vi besluttet, at vi laver en
delvis udgivelse af bladet i elektronisk
form. Derfor vil bladet fra 2006 udkomme
2 gange i papirudgave, samt 2 gange i elektronisk udgave. Facilitetsmappe vil blive
udsendt sammen med årets første papirudgave omkring 1. april. Blad 2 i papir vil
udkomme omkring 1. september.
De digitale udgaver udkommer 1. juni og 1. december, hvor de, hvis ønsket,
emailes direkte til medlemmet. Dette kræver naturligvis, at medlemmet opgiver
sin emailadresse. Endvidere vil alle blade fremover blive lagt som PDF-filer på
hjemmesiden, således, at alle kan læse bladet der. Baggrunden for disse ændringer er de stærkt stigende omkostninger, især til porto i forbindelse med udgivelsen af bladet.
Derudover vil der blive lavet en mailingliste, som I medlemmer kan melde jer
til. Herfra udsendes seneste nyt om aktuelle fiskenyheder, medlemsmeddelelser,
specialtilbud til FR-medlemmer og lignende. F.eks. kan klubberne få udsendt
tilbud om arrangementer, det kan være klubture der ikke er fyldt op eller større
foredrag el. lign. Det vil kun være få udvalgte der kan sende disse mails, så alle
informationer skal omkring FR-bestyrelse, så spam og andre uønskede ting bliver sorteret fra. Dette tiltag er igangsat, det er faktisk ad denne funktion du har
modtaget denne mail.
En anden nyhed fra hjemmesiden vil være overgang til elektronisk bookning
af husene på linie med bådene. Bookningssystemet er allerede under udarbejdelse, og det ser lovende ud. Der vil være 3 kategorier; Du vil kunne se ledige perioder for alle 3 huse, bookede men ikke betalte perioder, og endelig bookede og
betalte perioder. Dette gør det meget lettere at overskue hvornår du kan komme
til at bruge husene, men vil også ændre på betalingsterminerne, idet der fremsendes en faktura pr. email umiddelbart efter bookningen, betalingsfristen vil
derefter være 2 uger. Hvis betalingen ikke er indgået da, vil bookningen automatisk bortfalde. Dette er naturligvis for at sikre mod misbrug.
Udviklingen hen imod elektronisk booking er naturligvis en konsekvens af, at
Husudvalget er ændret, nu hvor Lone og Per har valgt at sælge El-forretningen i
Nærum. Den elektroniske husbookning regner vi med kører fra årsskiftet, men
man kan formentlig se de ledige perioder tidligere.
14
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Formand Kim H. Boesen har jo, som det er en del bekendt, fået en midlertidig
pind i Bryssels. I den anledning har han fået yderligere et telefonnummer, som
er 4698 7268. Her kan han kontaktes efter kl. 20.00 mandag - fredag. Det er et
normalt dansk telefonnummer, og koster derfor kun alm. telefontakst.
Udfyldelse af fangstjournalen er et problem på næsten alle faciliteter, og for
ferskvand skal FR bagefter ind- rapportere til Skoven, for visse vande, hvilket
kan være et slid for facilitetspasserne.
For at hjælpe på frekvensen af indrapporteringer, kommer der nu en elektronisk udgave af fangstjournalen, idet du efter en fisketur efterfølgende skal ind
og melde; om man har brugt båden, om der er fejl og mangler på faciliteten,
hvad du/I har fanget mv.

Bookningen bliver ikke ”frigivet” før du har gjort dette, og vil derfor fragå i
de 3 samtidige bookninger du kan have. På denne måde vil FR’s dygtige og
ihærdige facilitetsfolk bedre at kunne vurdere brugen, og dermed give medlemmerne bedre faciliteter.
Det er kun lille ulejlighed for dig, men kan give gode informationer til alle
andre, så brug det venligst. Forventes i brug i løbet af 2006, med en aftale med
Sport Dres om at hjælpe med udfyldningen, for dem der endnu ikke har internet
adgang.
Billetter til HH-Ferries til Sverige har desværre været udsat for en stigning,
da oliepriserne er røget en del i vejret. Prisen er derfor nu 150 kr. hver vej. Billetterne bestilles som sædvanlig hos Lone på tlf. 7025 9965.”
Pva. Fiskeringen – Tommy Lauritsen

Nu har vi fået medlemsfordele på hjemmesiden
Se på - http://www.fiskeringen.dk/fordele/. De kan kun ses efter log in med
medlems- og bookingkode.
Kom med ideer til hvad der skal være med – P&T-vande i jeres lokalområde,
butikker, blade, turbåde – bedes mailet til tommy@fiskeringen.dk
Bookning via Fiskeringens hjemmeside – www.fiskeringen.dk
Der skal endnu en gang gøres opmærksom på det ekrsta ciffer – ”0” – der for de
flestes vedkommende skal sættes foran medlemsnummeret. Det gælder for alle
medlemmer med et mindre løbenummer end 1000.
Et medlem med hidtidigt nummer som f.eks. 311 999 skal huske ved indtastning på hjemmesiden at taste: 311 0999 + bookingkode, for at kunne logge sig
ind på hjemmesiden. Husk det nu!
Kulmulen – 2•2005
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”Stærkt chokeret, har vi modtaget meddelelsen om at Preben Ellefsen pludselig
er afgået ved døden den 9/9 kl. ca. 22.00.
Preben var formand for SU i en
Preben med en af sine
mange flotte havørre5-årig periode, og
der fra sit elskede Esi den tid nåede
rum Å, hvor han havde
han at sætte sit
sommerhus lige ned til.
præg på SU'
s
moderni-sering
og
fremtidige
struktur, på en
gennemgribende
og effektiv måde.
Preben startede
i SU som formand for "Vandplejeudvalget" i
1996
og blev efter et
par hurtige formandsskift valgt
til formand for
SU i 1999.
Preben fratrådte efter eget ønske som formand
i 2004.
Preben var lyst
fisker! Og han
blandede sig i
lystfiskerpolitikken landet over,
hvor han holdt et
vågent øje med
om amter og organisationer nu også overholdt hvad de skulle. Han var ikke bange for at gøre
opmærksom på miljøsvineri og andet der havde betydning for os lystfiskere og
vores fisk.
Preben nåede på den tid han var formand i SU at gøre SU kendt i lystfiskerkredse landet over, og under hans formandstid blev SU'
s medlemstal da også
mere end fordoblet. Preben er en person der altid vil blive husket!”
Æret være Preben Ellefsens minde
!" #$
%&
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Mindeord i Berlingske Tidende, fredag den 16. september 2005
”Preben Ellefsen, lærer, cand.pæd., Gentofte, er død, 63 år.
Preben Ellefsen var lærer og cand.pæd. i biologi og formand for Sjællandske
Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg (SU). Hans pædagogiske og
biologiske baggrund har påvirket lystfiskeriet, da han har fået gennemført flere
genopretningsprojekter af vandløb. Gennem mange år underviste Preben Ellefsen på Kildegård Gymnasium og sideløbende på HF enkeltfagskursus og Danmarks Lærerhøjskole.
Preben Ellefsen blev født 16. juli 1942 og døde 9. september 2005.”
Hej alle sammen!
”Hiv og sving hvor det går. Se så lige her venner, 2 nye motorer på ESRUM SØ
på bådene nr. 47 + 48.
Motorerne er Mercury 6 hk 4
takts og huske, at MOTORERNE
IKKE
SKAL
HAVE
OLIE
BLANDET BENZIN. Der skal
kun bruges 92/95 oktan benxin.
VIGTIGT er det også at huske
at læse instruktionsbogen som
ligger i skabet med tankene. Motorskabet og nøglen afhentes i
Hvidovre Sport. Skab nr. 27 med
anker, fangstrapportbog, tov og
øser er i skabsgården til venstre
for klubhuset. Motorskabet er til
højre for klubhuset
Og se så lige her venner, 1 ny motor på VALLENSBÆK båden.
Motoren er en Mercury 15 hk 2
takts.
VIGTIGT!
MOTOREN
SKAL HAVE OLIEBLANDET
BENZIN - ca. 1,5 dl Outboardolie
til 2 takts motorer
Husk at motoren skal vippes op
efter endt Fisketur
Jeg fik en smule informationer
af fiskerne i havnen, i øjeblikket er
der mange flotte ål til rygning eller
til stegte ål. Der er også en masse torsk i 1-2 kilos klassen. Omkring den 10/1510 kommer fladfiskene ind i hele bugten. Fladfiskene og torskene er der lige til
foråret og fiskerne er aldrig længere væk end 1 mil (ca. 1,7 km) fra land.”
Kulmulen – 2•2005
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DECEMBER 2005
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

19.30
19.00
19.30
19.30
19.30

01:
05:
08:
15:
22:

Klubaften – fluebinding + almindelig hygge
Jule-bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – almindelig hygge
Klubaften – jule-hygge-mødet + fluebinding
Klubaften – vi siger tak for fiskeåret

JANUAR 2006
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Mandag 02:
Torsdag 05:
Lørdag 07:

19.00
19.30
05.30

Torsdag 12:
Lørdag 14:
Torsdag 19:
Fredag 20:
Tirsdag 24:
Torsdag 26:

18

Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – fluebinding + almindelig hygge
Kysttur til Sverige
Tilmelding: Christian – 4074 0418
Klubaften – almindelig hygge
Havtur på Øresund med Bonito
Tilmelding: Ole – 4364 0273
Klubaften – fluebinding + almindelig hygge
Havtur på Øresund med Nadia
Tilmelding: Niels – 4926 6181
Havtur på Øresund med Havlit
Tilmelding: Andreas – 4826 1428
Klubaften – almindelig hygge

19.30
07.00
19.30
07.30
07.30
19.30

www.farumlf.dk

FEBRUAR 2006
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Søndag

19.30
19.00
19.30
19.30
07.00

02:
06:
09:
16:
19:

Tirsdag 21:
Torsdag 23:

Klubaften – fluebinding + almindelig hygge
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – almindelig hygge
Klubaften – fluebinding + almindelig hygge
Kysttur til Fjorden
Tilmelding: Christian – 4074 0418
Havtur på Øresund med Bonito
Tilmelding: Ole – 4364 0273
Generalforsamling i klubhuset

08.00
19.30

MARTS 2006
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag
Mandag
Torsdag
Lørdag

19.30
19.00
19.30
06.00

02:
06:
09:
11:

Torsdag 16:
Torsdag 23:
Torsdag 30:

Klubaften – fluebinding + almindelig hygge
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – almindelig hygge
Havtur på Øresund med Bonito
Tilmelding: Ole – 4364 0273
Klubaften – fluebinding + almindelig hygge
Klubaften – almindelig hygge
Klubaften – almindelig hygge

19.30
19.30
19.30

Sælges – Fluegrej (julegaven til far!?)
2 stk. Fenwick fluestænger # 6-7 + # 8-9, 4 stk. fluehjul (højspole), div. flueliner, forfang, tilbehør etc. + sammenklappelig vadestav (nypris 1.200,-)
Sælges kun samlet: kr. 6.000,- (vejledende udsalgspris anslået til kr. 20.000,-)
Henvendelse: John Nielsen, tlf. 45 82 95 51.
Kulmulen – 2•2005
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”Et monster af en torsk, der vejede 46 kilo renset,
og 56 kilo med indmad, er fanget i Barentshavet i
Norge. Det skulle være verdens største torsk nogensinde, fremgår det af den norske avis Dagbladet.
Supertorsken er så stor, og så gammel, at den kan
være mor til flere torskekvoter, eller hele torskestammer.
I marts 2001 blev der uden for Gryllefjord fanget
en anden kæmpetorsk på 40 kilo, og i februar i år
én på 45 kilo i Nordmela.
Også i 1977 blev der fanget en kæmpetorsk, men
denne skulle overgå alt, hvad der før er set.
En torsk kan blive mellem 40 og 50 år gammel,
og denne må være i den helt ældre ende for at have
vokset sig så stor.
Man kan bestemme torskens alder på dens øresten. Man laver et snit af stenen, og kan så i mikroskop se fiskens årringe på samme måde som på en træstamme. En anden norsk avis - Finnmarken - har lavet et lille opslagsværk, og
funder ud af, at en torsk vist nok kan blive 1,80 meter lang og veje helt op til 60
kilo. Der findes ikke officielle statistikker i Norge over de største torsk fanget
af kommercielle fiskere.
Men den største torsk, som er fanget af sportsfiskere med stang og line, er på
44,79 kilo. Den blev fanget i USA helt tilbage i 1969. Den norske rekord er på
mere beskedne 37,5 kilo. Men det er i urenset tilstand.
Den dansk rekord er på 31 kilo og den blev fanget af John Petersen på "Det
Gule Rev" den 20. august 1997.”
(Lars Erik Skovgaard på www.berlingske.dk, 26-04-2005)
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”Bjørn Sterup-Hansen har igen
fanget en meget stor fisk.
Denne gang ved deltagelsen i
Lystfiskeriforeningens
årlige
Furesø-konkurrence lørdag den
11. juni 2005.
Med fangsten af en gedde på
hele 12,8 kg, blev han en sikker
vinder.”
(Klaus Balleby, DSF, 15-06-2005)
(foto: Lystfiskeriforeningen, juni 2005)
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”Fiskere i det nordlige Thailand har fanget den største malle der nogen-sinde er
registreret. Fiskerne spiste efterfølgende dyret, der vejede 293 kilo og var på
størrelse med en bjørn. Det oplyser Verdensnaturfonden og National Geographic
Society.

Fisken menes at være den største ferskvandsfisk der er fanget. Efter den havde
bidt på krogen i Mekong Floden forsøgte lokale repræsentanter for Verdensnaturfonden at få frigivet kæmpen, så den fortsat kunne yngle i floden, men uden
held.
Arten af kæmpemaller i Mekong Floden hører til de sjældneste fisk i Sydøstasien, mens floden som sådan er levested for et stort antal mindre maller.”
(TV2-Nyhederne, 30-06-2005)

"
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”Aqua Ferskvands Akvarium i Silkeborg er blevet en europæisk malle rigere. Den 16 kg tunge fisk blev forleden
indleveret af Allan N. Hjorth, der havde fanget den i en privat mose omkring
Silkeborg,
fortæller
naturformidler
Mogens Lange fra Aqua.
Det er anden gang Allan N. Hjorth
har præsteret at fange en dansk malle i
mosen. Sidste år fangede han i juli
måned en ny dansk rekord for malle på
17,475 kg. Dengang var agnen en spinner, og det var også tilfældet i år. Fisken huggede midt på eftermiddagen i høj
klar solskin, hvilket er højst usædvanligt for maller, der normalt er aktive om
natten.”
( Klaus Balleby, DSF, 22-06-2005)

Kulmulen – 2•2005
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”Den danske specimenfisker Rasmus Jespersen har gjort, hvad mange karpefiskere
drømmer om, nemlig fanget tre danske
spejlkarper over 19 kg på bare 12 timer.
Den største karpe var en gigantisk fisk
på 23,1 kg, der slår såvel den eksisterende
danske som nordiske rekord. Fisken blev
fanget i en hemmelig sø på en krebsdyrboilie fra DD bait.
Se billederne af de to andre store fisk på
www.prologic.com”
(Set på Kenth Esbens hjemmeside - www.carphunters.suite.dk – 15-06-2005)

(Karpen er anerkendt som ny dansk rekord, red.)
<
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”Efter et par års pause fra karpefiskeriet, havde lysten i foråret meldt sig igen,
så med nyvundet iver/lyst drog jeg af sted med en kammerat på en 3-dags tur til
et mindre vand i DK.
På dag nr. 2, kl. 1930 kørte min ene delkim i et jævnt tempo og efter en meget tung, men kort fight, kunne
min kammerat nette en uhyggelig bred og massiv spejlkarpe.
Med åben mund og polypper,
skiftedes vi til at råbe og skrige
over synet af så stor og flot en
fisk, og med rystende hænder
løftede jeg vejeslyngen med
indhold og 20 kgs samsonen gik
i bund, fuck for vildt! Gode råd
var dyre, da fisken har potientale til at måske være en ny
dansk/skandinavisk rekord.
At sacke fisken og få fat i en
større vægt næste morgen, var
måske muligt, men jeg valgte at ikke risikere eller udsætte så prægtig en fisk for
så mange timer i en sack.
Vægten på fisken skyder vi til at være et sted imellem 22-23-24 kg, jeg har
fået testet min gamle 20 kgs samson og fra 20 kgs stregen til den går i bund er
der ca. + 2 kg, og da vægten på ingen måde stod og balancerede, men gik hårdt i
bund er der ingen tvivl om at fisken er et godt stykke derop af.”
Dan Schultz

(Set på Kenth Esbens hjemmeside - www.carphunters.suite.dk – 22-09-2005)
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”I stakken af mails og så meget andet i hovedet - og ikke mindst lidt træt efter
nattens lange køretur hjem
fra ferien - glemte jeg ved
sidste opdatering at fortælle,
at der i juni måned er sat ny
Verdensrekord for karpe
med en karpe på 37,600 kg,
fanget i et mindre privat
fransk betalingsvand i nærheden af Dijon. Fisken er
bekræftet af 6 vidner, oplyses i Média Carpe no. 64,
der kun lige netop nåede at
få nyheden med, inden bladet gik i trykken. Yderligere
oplysninger foreligger ikke
på nuværende tidspunkt.”
(set på Kenth Esbensens hjemmeside - www.carphunters.suite.dk – 13-07-2005)

'
Ny Danmarksrekord i helleflynder

”Det var en noget overrasket Simon Larsen fra Amager, der onsdag den 18. maj efter 10 minutters fight
kunne hive en særpræget double op på dækket af
turbåden Bonito. På ophængeren sad en fin torsk og
på pirken en helleflynder, der viste sig at veje 7,55
kg og måle 89 cm.
Det er godt 2 kg større end den nuværende Danmarksrekord, og Simon har da også tænkt sig at tilmelde fisken som ny Danmarksrekord. Fangsten blev
gjort på 45 meter vand på Det gule Rev.
Det Gule Rev fisker i øvrigt godt i øjeblikket med
blandt andet mange store sej og torsk. I går torsdag
den 19. maj blev der f.eks. fanget en torsk på 23 kg
fra Mølboen, der har landet torsk op til 25 kg dette
forår.”
(Klaus Balleby, DSF, 20-05-2005)

Rekordudvalget har på møder den 2. september 2005 og den 28. november 2005
godkendt følgende fangster som nye danske rekorder:
Græskarpe på 16,300 kg i AT (all tackle). Anmeldt af Jesper Eriksen (se foto).
Karusse på 3,170 kg i AT. Anmeldt af Thoke Wistoft.
Kulmulen – 2•2005
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Rimte på 2,400 kg i 6 kilo-klassen. Anmeldt af Peter Silberg (FARUM LF!).
Flire på 0,890 kg i AT. Anmeldt af Uffe Nygaard Nielsen.
Havørred på 5,000 kilo i Flue. Anmeldt af Jimmy Haurholm. Godkendt.
Multe på 4,100 kilo i Flue. Anmeldt af Jan Krohn Dehli. Godkendt.
Sandart på 7,240 kilo i Flue. Anmeldt af Ole Pilgaard. Godkendt.
Aborre på 0,820 kilo i Flue. Anmeldt af Uffe Kim Behrendtz. Godkendt
Skrubbe på 0,900 kilo i Flue. Anmeldt af Jan Krohn Dehli. Godkendt.
Karusse på 3,700 kilo i AT. Anmeldt af Brian Jensen. Godkendt.
Skalle på 1,700 kilo i AT. Anmeldt af Morten Juul. Godkendt. Var anmeldt med
en vægt på 1,730 kilo, men efter kontrol af vægten blev den nedjusteret.
På mødet blev det også drøftet hvorvidt eventuelle krydsninger mellem skrubber
og rødspætter kunne godkendes som skrubberekorder, da skrubber godt kan have
pletter. Det blev præciseret, at der ikke godkendes hybrider af nogen art. Af samme årsag
blev det besluttet, at kontakte en biolog for at
få hjælp til at identificere åbenlyse forskelle
og nøjagtige kendetegn mellem arterne.
Et andet punkt på mødet var længden på
fisk. Der er mange forskellige måder at måle
længden på en fisk. Nogle samler halen,
hvorved fiskens længde på større fisk kan
forøges med et par centimeter.
Da Rekordudvalget kun anvender længden
som rettesnor til at anskueliggøre vægten på en fisk, og kun anvender vægten
som måleenhed, var der enighed om, at det kun havde relevans i forhold til
myndighederne på arter med mindstemål.
( Klaus Balleby, DSF)

?
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”Flere af turbådene i det nordjyske sejler ofte ud på deciderede ture efter havkat, og det viser sig, at en overraskelse kan lure her.
Det var godt nok ikke en turbåd, men derimod en fiskekutter ved navn Caperjan fra Hirtshals, som var sejlet ud på fiskeri efter havkatte, og det var en temmelig voldsom ”havkat”, der pludselig kom i nettet. Den vejede ikke mindre end
80 kg og målte 150 cm. Fisken der kom i nettet var en stor helleflynder.
Det er ikke hverdagskost at fange sådan en helleflynder, beretter skipper Carl
Erik Pedersen. Det er 10 år siden jeg sidst har set sådan en. Helleflynderen skal
sælges på auktionen, og med den størrelse forventes det, at den indbringer omkring 8.000.- kroner.
Overraskelsen lurer altså for de lystfiskere, der senere skal på havet efter
havkatte, måske er der lidt mere træk på linen end vanligt, hvem ved?”
(Finn Nielsen, DSF, 01-04-2005)
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”Normalt bliver vi begejstret for en kilos-aborre på Sjælsø, fortæller Erik Schäfer, der igennem årene har fisket meget efter aborrer i den nordøstsjællandske
sø. Det var derfor en usædvanligt stor aborre barnebarnet, Bjarke Andersen
Schäfer, fangede fra båd på en lille spinner fredag den 24. juni.
Bjarke var taget en tur på Sjælsø med sin farfar, da en stor aborre huggede en
meter fra stangspidsen. Den nåede dog ikke at gøre meget væsen af sig, inden
den lå i båden til stor glæde for Bjarke, der kunne veje og måle den kompakte
fisk til 2,1 kg og 46 cm.”
( Klaus Balleby, DSF, 28-06-2005)

L
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Den odenseanske grej-opfinder og -producent Kent Andersen har solgt nogle af
sine mærkevarer til grossist-firmaet Svendsen Sport, oplyser Fyns Stiftstidende.
Aftalen gælder i fem år og omfatter blandt andet blinket "Stripper"
og wobleren "Den Stive". Grejet
fremstilles nu i Kina.
Lars Svendsen fra det store
grossistfirma har købt rettighederne til i alt syv blink og woblere, hvoraf nogle
endnu ikke er kommet på markedet. Desuden har Kent Andersen lovet at udvikle
nye modeller til Svendsen Sport. Kent Andersen oplyser til avisen, at en af årsagerne til at han har solgt er, at han er træt af at skulle bruge mange penge på
at retsforfølge de mange pirater, som producerer og sælger ulovlige kopier.
(Bjarne Selvager Hansen, 19-08-2005)

D

”Da bundgarnsfisker Leif Tholstrup fra Hundested tømte sine garn ved Gilleleje
den 5. september, gjorde han store øjne, for mellem alle de andre mere almindelige fisk sprang
en enkelt i øjnene. Det var nemlig en Sankt Peters fisk, som er en meget usædvanlig fangst på
disse kanter.
Leif kom fisken i bådens dam og fik kontaktet
Øresundsakvariet, som hentede fisken, da han
kom i land. Fisken var noget medtaget efter opholdet i bundgarnet, men efter 5 dages behandling med penicillin i et særligt bassin kom den
på højkant.
Fisken var 31 cm lang og vejede 830 gram. Øresundsakvariet har kun kendskab til én tidligere fangst i Øresund. I Bælthavet kender man også kun til én
fangst, mens fisken forekommer væsentlig hyppigere i Nordsøen. Dens normale
leveområde er Middelhavet og Atlanterhavet langs det vestlige Afrika.”
( Henning Pedersen, DSF, 26-09-2005)

Kulmulen – 2•2005
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”I forbindelse med København Kommunes Miljøfestival var der arrangeret Lystfiskertræf ved Københavns Havn lørdag den 28. maj, hvor der var kasteinstruktion og – konkurrencer. Desuden havde interesserede lystfiskere mulighed for at
komme med forslag til faciliteter, der kan være til gavn i forbindelse med det
fiskeri, der snart bliver mulighed for i Københavns Havn.
Det er Fødevarestyrelsen, der skal give den endelige godkendelse af fiskeriet,
hvilket kræver en ændring af den nuværende bekendtgørelse. Dette forventes at
ske til efteråret, når forslaget har været til høring.
En række analyser af fiskearterne i havnen har vist, at det nu er sundhedsmæssigt forsvarligt at spise torsk, hornfisk, havørred og makrel, mens det stadig
vil være forbudt at hjemtage og spise alle andre arter. Specielt aborre, skrubbe,
ål og sild indeholder stadig for store mængder af de tungmetaller, som tidligere
blev ledt ud i havneområdet.”
(Henning Pedersen, DSF, 30-05-2005)
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”Dagkortsalget til Lammefjordskanalerne, der administreres af Odsherreds
Sportsfiskerforening, har indtil for ganske nylig foregået fra blandt andet Q8tanken i Gislinge.
Men benzintanken i den lille by ved ”bredden” af Lammefjorden er nu lukket
og derfor er dagkortsalget til Lammefjordskanalerne flyttet over på den anden
side af Adelers Allé til Bageren i Gislinge.
Dagkortsalg findes desuden fra Lystfiskeren i Holbæk. Prisen for en dags fiskeri er uændret og koster stadig den nette sum af 35 kr.”
(Rune Hylby, DSF, 19-05-2005)

7

”Vejrudsigten kender vi alle, men hvad med en vandudsigt? Som omtalt i marts
nummeret af Sportsfiskeren i år var Institut for Vand og Miljø på vej til at lancere en ny hjemmeside, der meget præcist og lokalt forudsiger eksempelvis
vandtemperaturen og saliniteten tre dage frem i tiden –
den er nu gået i luften.
På http://privat.vandudsigten.dk kan kystfiskeren således, mod betaling, nu downloade animationer af havets
salinitets- og temperaturforhold i de danske lokale farvandsområder. Der er opdateringer 2 gange dagligt.”
(Klaus Balleby, DSF, 06-05-2005)
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”De store mængder havørreder langs kysterne i dette forår har fået lystfiskerne
på banen, men desværre også de garnfiskere, der ynder at bryde reglerne i jagten
på lettjente, sorte penge.
Det vidner nye rapporter på http://www.ulovlige.net/ om, men også Fiskerikontrollens bemærkelsesværdige fangst ved Kerteminde viser, at lovbryderne
atter er på færde, http://www.sportsfiskeren.dk/nyheder/2005/April/piratfisker.
Forbundet kræver ændringer
Danmarks Sportsfiskerforbund vil på baggrund af forårets indberetninger på
Ulovlige.net henvende sig til myndighederne og kræve de nødvendige ændringer
af lovgivningen. Men for at vores henvendelse skal få så stor gennemslagskraft
som muligt, er det nødvendigt, at alle lystfiskere, der observerer ulovligheder,
melder dem til vores hjemmeside.
Vi vil samtidig stærkt opfordre til, at lystfiskerne melder ulovlighederne til Fiskerikontrollen; både via Ulovlige.net, men også telefonisk. Det er nemlig meget sandsynligt, at Kontrollens registreringer og fangster kommer til at
indgå i myndighedernes samlede vurdering, når de skal
forholde sig til vores krav.
Kontrollen læser også Ulovlige.net
Det er ikke kun Danmarks Sportsfiskerforbund, som ser en fordel i, at lystfiskerne benytter Ulovlige.net. Fiskerikontrollen i Fredericia har også haft gavn
af Forbundets hjemmeside i jagten på de ulovlige garn.
Vi holder selvfølgelig øje med rapporterne på Ulovlige.net, da de giver os et
godt billede af, hvor i landet vi skal lægge indsatsen. Vores problem er bare, at
rapporterne lægges ud på siden med en vis forsinkelse, og derfor kan vi ikke
bruge dem til at rykke ud efter nu og her, siger fiskerikontrollør Martin Hansen
fra Inspektoratet i Fredericia. Han understreger, at lystfiskernes telefoniske
henvendelser derfor er meget vigtige.
Uden lystfiskernes medvirken har vi en meget lille chance for at tage tyvfiskerne på fersk gerning. Hvis lystfiskerne ringer uden for almindelig arbejdstid kan de indtale en besked til vores telefonsvarer. Den bliver ofte aflyttet senere på dagen, så selv om anmelderen ikke får den personlige kontakt, der viser,
at sagen bliver taget alvorligt, er den indtalte besked ofte af afgørende betydning for, at vi kan rykke ud.
Der er tradition for, at Inspektoraterne i forårsmånederne laver natlige raids i
områder, hvor der er mistanke om intensivt ulovligt garnfiskeri. Derfor er det
vigtigt, at lystfiskerne er opmærksomme, og hvis de observerer mistænkelige
redskaber, så anmeld dem på både Ulovlige.net og ring samtidig til Fiskerikontrollen. Læg kontrollens telefonnummer ind på mobilen, så du altid har det ved
hånden. Numrene finder du her: http://www.fd.dk/info/sjle2/fiskkont.htm”
(Kaare Manniche Ebert, DSF, 10-05-2005)
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”Frederiksborg Amt har sat sig som målsætning at Frederiksborg Slotssø i Hillerød skal være klarvandet i 2006 og har bevilget 874.000 kr. til et restaureringsprojekt. Søen har hvert år en omfattende algeopblomstring og samtidig kan der i
tørre perioder være lav vandstand.
Algeproblemet søges løst ved at binde og bundfælde en del af søens fosfor og
ved samtidig opfiskning af skaller og brasen, som lever af søens zooplankton.
Problemet med den lave vandstand i Slotssøen afhjælpes ved at opbygge og
tilbageholde et vintermagasin på ca. 100.000 m3 vand i søerne omkring Hillerød, som kan ledes til Slotssøen i tørre sommerperioder.”
(Henning Pedersen, DSF, 05-04-2005)
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”Mandag den 20. juni 2005 var der officiel åbning af det projekt, der gerne skulle resultere i en ren slotssø i Hillerød. Målet er, at få en sø som kan leve op
målsætningerne for vandkvalitet, samt dyre- og planteliv, hvilket ikke er tilfældet i dag.
Projektet har fået sin egen hjemmeside hvor man kan læse om de tiltag, der
skal gøres, og i øvrigt løbende følge med i projektets udvikling. Hjemmesiden
findes på adressen www.slotssoe.dk”
(Henning Pedersen, DSF, 28-06-2005)
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”Græse Å ved Frederikssund blev den 21. maj ramt af en omfattende forurening,
som reducerede fiskebestanden betragteligt, især på den øverste del af åen.
Efterfølgende undersøgelser viste, at forureningen stammende fra et udslip
fra rensningsanlægget i Lynge, og på baggrund heraf fremsende Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening som udsætningsforening et krav om erstatning
til Allerød Kommune.
Kravet på 8900 kr. er nu blevet imødekommet, og pengene vil blive brugt til
kompenserende udsætninger i åen, samt til at dække de udgifter, der vil være i
forbindelse med udsætningerne.”
(Henning Pedersen, DSF, 12-09-2005)

Husk at du for blot 250,- kan blive medlem af "Farum Lystfiskerforenings Forbundsvenner af 1999" og dermed også Danmarks Sportsfiskerforbund. Du støtter en god sag, modtager det glimrende blad
"Sportsfiskeren" og opnår rabatter mange steder.
Kontakt Morten Søndergaard på tlf. 4499 1607 eller på morten@farumlf.dk.
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De uskrevne regler for genudsætning
Danmarks Sportsfiskerforbund - Sportsfiskeren

Flere brugere på vores forum har gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i
billedvalget til nyheden ”Småfisk på Samsø”. Nyheden ledsages af et billede,
hvor man ser en undermålsfisk liggende i strandkanten, mens fangeren måler
fisken. Og da blanke kystørreder kan få skadet slimlaget ved at baske i grus og
sten eller blive kastet mod stranden af eventuelle bølger, er sportsfiskeren.dk
blevet bedt om at gøre opmærksom på, hvorledes man bedst kan genudsætte
kystørreden, så fisken ikke lider unødig overlast.
Her er nogle gode råd om genudsætning
• Fight fisken hurtigt, så den ikke producerer for meget mælkesyre.
• Undgå så vidt muligt at berøre fisken, for ikke at skade slimlaget.
• Løsn krogholdet med en pean eller tang, mens fisken er i vandet.
• Nogle fluefiskere kan også tricket med at løsne krogen med stangspidsen og
topøjet.
• Fisker du med modhageløse kroge, kan du køre linen helt ind til topøjet. Så
vil stangspidsen komme til at fungere som en krogløser, og man berører slet
ikke fisken.
• Hvis det er nødvendigt at berøre fisken, skal hænderne gøres våde.
• Hvis det er nødvendigt at løfte undermåleren op til afkrogning, er det en god
idé at vende bugen opad. Det pacificerer fisken og letter afkrogningen.
• Løft aldrig store fisk i hoved eller hale så de hænger vertikalt. Det kan
ryghvirvlerne ikke holde til.
• Skal fisken fotograferes før genudsæt
ning, kan man holde den i vandoverfladen og understøtte fisken midt på.
• Hvis fisken skal landes i fangstnet, er
det bedst med et knudeløst net eller et
gumminet.
• Husk for øvrigt at farvede havørreder
og laks fanget på kysten er fredet fra
16. november til og med 15. januar. De skal derfor også genudsættes.
Farvede fisk er dog mere hårdføre i slim- og skællag end blanke fisk med
løse skæl - men fight hurtigt, hvis du er klar over, at fisken er farvet, så den
er klar til genudsætning.
• Har du fightet en større fisk i lang tid, er den ikke altid klar til genudsætning. Hold fisken svagt i halen og på højkant, mens du fører den frem og gere. Bliv ved indtil fisken selv svømmer.
© Copyright, Danmarks Sportsfiskerforbund
Kulmulen – 2•2005
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Hvidovre Sport

www.hvidovresport.dk
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(fortsat fra forrige numre)
”…efter 9-10 kast mærkede jeg ingenting, en ny flue på forfanget hjalp heller
ikke. Morten stod oppe på fosnakken og fiskede tilsyneladende med samme resultat - ingen hug.
Vi fiskede Buahølen grundigt igennem, igen uden hverken at se eller mærke
noget. Jeg gik op af vandet og satte mig ved siden af Morten, "de er ikke sådan
lige at fange," sagde jeg. Han nikkede og så ud over elven. "Nu har jeg prøvet
alle mine fluer med samme magre resultat", sagde han. "Du har både mærket og
fightet med laks, hvad er det jeg gør forkert, spurgte Morten. Det vidste jeg ikke
- "du har bare været uheldig."
Vi så vores flueæsker igennem igen for Gud ved hvilken gang: "hvor har du
din mærkelig hjemmebundne flue," spurgte jeg. Med et forskræmt udtryk i ansigtet så han på mig og sagde. "Den
kan jeg da ikke bruge, det var kun for
sjov, at jeg bandt den," hvorpå han
fiskede den op af inderlommen af sin
fluevest. Vi så på den, tudegrim det
var den i hvert fald. "Tror du? Hvorfor ikke, du har prøvet alle de andre," sagde jeg. Han bandt fluen på forfanget
skar en grimasse og så på mig. "Det kan du ikke mene!" Jeg trak på skulderne,
"prøv, det kan da ikke blive værre end det er nu," sagde jeg. Morten gik ned til
elven trak line af hjulet og så bedene op på mig. Jeg vinkede ham ud i vandet og
sagde halv højt, "fisk så for s….!"
Mens jeg sad der og så Morten fiske, kunne jeg ikke lade være med at more
mig, tænk at jeg kunne få ham til at fiske med sådan en, ja vi kan da godt i en
snæver vending kalde det for en flue. Nu manglede det bare at han fik hug, så
ville jeg med garanti grine så højt at det kunne høres helt til Oslo. Jeg kunne se
at han ikke troede helt på forehavendet, hans kast var ikke helt gennemførte.
Linen blev blot vippet ud i strømmen for derefter at blive taget ind igen. Senere
blev kastene dog noget bedre.
Jeg fik fat i min fisketaske for at finde kaffen,
og en anden flueæske frem, med fiskehatten skubbede om i nakken så jeg fluerne igennem igen. Mit
valg faldt på en General Practitioner - ED´s Black.
Den blev bundet på forfanget og en god stærk kop
kaffe drukket.
Mens jeg planlagde de næste par timers fiskeri,
hørte jeg pludselig Mortens høje stemme. "John for h…… jeg har fisk på!” Der
stod han, med vand til livet og en meget bøjet laksestang. Jeg stak i et højt og
meget hørbart grin, som dog hurtig forstummede igen, det var 1igegodt som
s….., tænkte jeg.
Kulmulen – 2•2005
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En stor laks sprang helt fri af vandet og med et vældig plask stak den ned over.
Morten bakkede klogelig nok op af elven, for derefter at følge med ned. Laksen stoppede til sidst ved fosnakken lige før birketræet. Morten fik strammet op
og lagde nu godt pres på fisken, længe lignede det et tovtrækkeri, som jeg kendte alt for godt.
"Morten", sagde jeg, "prøv og bakke baglæns så laksen kommer væk fra fossen". Han fik fisken fri af fosnakken og ind i Bua igen. "Pyha - det var godt nok
tæt på," sagde jeg.
I hølen gik laksen ind i ”tekoppen” og var her forholdsvis nem at fighte med,
strømmen og pladsen var på vores side.
Morten var efterhånden blevet godt mør. "Den er meget stærk og sej, jeg kan
slet ikke få den op fra bunden," sagde han og lagde endnu mere pres på fisken.
Carsten der fiskede i poolen efter os, havde opdaget begivenheden og kom nu
gående op imod os.
"Hvordan klare han den", spurgte han. "Det ser fint ud lige nu - men man ved
jo aldrig, det kan hurtig vende”, sagde jeg. Vi stod
nede ved kanten af elven, og så på Mortens fortsatte
kamp med laksen.
Jeg kunne se, at fisken så småt begyndte at vise træthedstegn. Den var efterhånden mere oppe i vandoverfladen end ved bunden nu, men stadig væk ikke helt
færdig. Carsten, der er Mortens storbror, kunne ikke
vente længere og råbte: "Se nu at få den fisk op, det
kan da ikke være så svært”, hvorefter han gik ud i vandet. I sin højre hånd havde han, til min store overraskelse, en gafkrog som han havde tænkt sig at bruge.
Laksen, der ikke var helt træt endnu, svømmede
rundt i vandet og gjorde stadig stor modstand.
Morten var gået op på land og forsøgte at få fisken
ind på lavt vand, med det resultat at Carsten nu fór
rundt og huggede ud efter laksen. Jeg var lige ved at gå
i panik og skreg op: "hold op - hold op, du risikere at
slå fisken af krogen." Men Carsten var gået helt i selvsving og havde et vildt udtryk i øjnene
Der måtte handles hurtig nu for ellers ville det gå rigtig galt. Jeg gik ud i vandet og fik fat i præstekraven - (Carsten er præst i sit civile liv) - og fik ham med
møje og besvær op på land igen. Morten fik nu ro til at hive de sidste kræfter ud
af laksen, og langt om længe var den klar til at lande.
Jeg stod i vandkanten og ventede på at Morten trak laksen ind, fik fat i halen
og bar den langt op på det tørre, fighten var forbi.
Dybt i kæften på laksen sad Mortens grimme flue godt og solid fast. Vi så alle tre på laksen i lang tid uden at sige noget. Det var som om vi havde stjålet et
prægtigt smykke fra moder natur.
(fortsættes i næste nummer)
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Fiskerings-bådene: (www.fiskeringen.dk)

70 25 99 69

Sport Dres, Frederikssundsvej 50, 2400 København NV

Mandag - Lørdag i åbningstiden eller bedst via hjemmesiden:
www.fiskeringen.dk. Oplys Fiskeringsnummer (31x xxxx), 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 - 2006
Senior-kontingent

Junior-kontingent

Helårligt.................… 585,00.Halvårligt...............… 295,00.Indmeldelsesgebyr.... 200,00.-

Helårligt.....................… 340,00.Halvårligt...................… 170,00.Indmeldelsesgebyr........ 100,00.-

Familie-kontingent

Passivt støttemedlemskab

Helårligt.................… 825,00.-

Helårligt.....................… 150,00.-

Halvårligt...............… 415,00.-

DSF - Forbundsvennerne

Indmeldelsesgebyr…. 200,00.-

Helårligt.....................…. 250,00.-

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)
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