
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø) 
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Formand 
Ole Gammelmark 
Blankager 11 
2620  Albertslund 
�: 4364 0273 / 2968 6125 
@: ole@farumlf.dk 

Kasserer 
Steffen Faisst 
Solhøjpark 40 
3520  Farum 
�: 4499 1503 / 3079 1134   
@: stfa@novonordisk.com 

Næstformand 
Christian Jørgensen 
Solhøjpark 10 
3520  Farum 
�: 4495 1062 / 4074 0418 
christian.jorgensen@sandvik.com 

 

Girokonto: 1551 - 7 29 68 94 Indmeldelse – se www.farumlf.dk 
 

Sekretær / Indmeldelse 
Morten Søndergaard 
Nordtoftevej 27 
3520  Farum 
�: 4499 1607 / 2512 5169 
@: morten@farumlf.dk 

Juniorleder 
Andreas Holm Nielsen 
Jægersborg Allé 48 B, 1-0003 
2920  Charlottenlund 
�: 2853 1238 / 4825 2846 
@: pandion@henrys.dk 

Nøgler 
Lars ”Frø” Nielsen 
Solhøjpark 54 
3520  Farum 
�: 4495 0518 / 2347 5933 
@: lhn3@mail.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer 
Ledig 
�:  
@:  

Theis Kragh 
�: 3585 8494 / 2092 8494 
@: TKragh@bi.ku.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 
ngodsk@hotmail.com 

Niels Olsen 
�: 4499 8580 / 2123 3582 
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,Lars 
Vicevært: Morten 
Den lille hytte: Lars 
Bådudlejningen: Bestyr. 
Ølkassen: Ole 
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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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. 3 / 2006 – 15. august 2006 
Nr. 4 / 2006 – 15. november 2006 
Nr. 1 / 2007 – 15. januar 2007 
Nr. 2 / 2007 – 15. april 2007 

Oplag: 500 stk. 
Ide & Layout: Morten Søndergaard. 
Papir: 80 g / omslag 160 g. 
Tryk: Digital Service, Hørsholm. 
Distribution: Post Danmark. 
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Farum Lystfiskerforening forsøger at 
holde et aktivitetsniveau, der kan tage 
pusten fra de fleste. I den forbindelse 
blev det på generalforsamlingen i febru-
ar måned vedtaget at hæve kontingentet, 
således at der fremover ydes langt større 
tilskud til de ture og arrangementer, som 
foreningen afholder for sine medlem-
mer. Det er med andre ord de medlem-
mer, der tager del i foreningens liv, som 
får glæde af dette.  

Bestyrelsen håber naturligvis på, at dette 
vil få endnu flere medlemmer til at del-
tage på foreningens ture og arrangemen-
ter og ikke ”blot” se foreningen som en 
facilitets-passer-forening. 

Det blev med al tydelighed bevist her i 
løbet af foråret, hvor det var mere end 
almindelig svært at få hjælpende hænder 
til opsætningen af diverse broer og ilæg-
ningen af de forskellige både. Her kunne 
nogle af foreningens mange ”facilitets-
medlemmer” godt have hjulpet til. 

Man fristes til at mene: ”Hellere 100 
aktive foreningsmedlemmer end 600 
passive facilitetsmedlemmer.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Husk at skrive til Kulmulen! 

:;/.��;4483�%��83%<�
�������������������

(forsidefoto: Henrik Nielsen) 
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LOWRANCE – EKKOLOD - LOWRANCE 
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 Information  

JJJJ �:���������	���=������������������JJJJ ��

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. 

������������������������������������������	��������������	�����
 

>�%��������)������	�����>�

Foreningens elektroniske nyhedsbrev - Infomailen - søger til stadighed nye 
medlemmer. Har du ikke tilmeldt dig infomailen, der jævnligt rundsender sidste 
nyt om kommende ture og arrangementer, så mail straks til: ����>����������
 

��	�����	)7��?)������	�1�������

Som tidligere oplyst – og det kan åbenbart ikke oplyses ofte nok! - er det Lars 
”Frø” Nielsen, Solhøjpark 54, 3520 Farum, tlf. 44 95 05 18, mail: lhn3@mail.dk 
- der står for foreningens salg af nøgler til Fiskeringen og SU, samt ligger inde 
med nøgler til Fiskeringens huse. Husk det nu! 
 

8�����������9�

Dette nummer af ”Kulmulen” er - udover til den trofaste medlemsskare - tillige 
udsendt til en del personer, der var medlem af foreningen i 2005 (og tidligere), 
men som endnu ikke har betalt deres kontingent for 2006. Det sker naturligvis 
med den bagtanke, at det - når de modtager og læser ”Kulmulen” – går op for 
dem, at de ikke ønsker at undvære medlemsskabet af en så unik forening.   

Har du på fornemmelsen, at du kunne være én af disse personer, så kan du 
f.eks. kontrollere det ved at gå ind på Fiskeringens hjemmeside – 
www.fiskeringen.dk – og forsøge at logge dig ind med dit Farum-
medlemsnummer + din bookingkode. Kan du ikke det, er du sandsynligvis 
”stoppet” i systemet. Vil du ændre på det, kan du maile eller ringe til forenin-
gens kasserer – Steffen Faisst – eller til foreningens redaktør/sekretær – Morten 
Søndergaard. Mail-adresser og telefonnumre kan ses andetsteds her i bladet.  
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
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JUNI 2006 
 

Torsdag den 8. juni 2006 kl. 1930 
Klubaften i klubhuset. Resten af torsdagene er der ferielukket. 
 

Lørdag den 10. juni 2006 - søndag den 11. juni 2006  
Juniortur - se mere under juniorarrangementerne andetsteds i ”Kulmulen”. 
 

Mandag den 12. juni 2006 kl. 1900 
Bestyrelsesmøde i klubhuset. 
 

Fredag den 23. juni 2006 kl. 1400 
Skolernes sommerferie starter!  
 

Fredag den 23. juni 2006 fra kl. 1800 
Sankt Hans Aften i klubhuset ved Farum Sø 
Sted og tid: Fiskerhytten ved Farum Sø, fra klokken 18. 
Indhold: Årets fest i foreningen, og i år på en fredag, 
hvor der kan hygges til langt ud på aftenen! Foreningen 
byder på øl, vand, vin og en lille én til kaffen. Vi tænder 
op i grillen og du medbringer mad til eget forbrug. Vi 
sørger for sennep og ketchup.  
Grillmestre: Thomas og Theis. Ingen tilmelding mød bare op! 
 

Lørdag den 24. juni 2006 
Sudertur til Løje Sø i Rude Skov 
Sted og tid: Klokken 19 på Farum Station. 
Indhold: Vi skal hygge os ovenpå Sankt 
Hans aftenens anstrengelser ved Løje Sø, 
som er en naturperle med en stor bestand af mange forskellige fredfiskearter. 
Lige nu er det specielt suderne der er interessante, de går til maddikerne med 
stor appetit, og leverer en nervepirrende fight. Vi regner med at der også bliver 
hygget rundt om grillen.  
Tilmelding til turleder: Theis Kragh - 35 85 84 94 / 20 92 84 94. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
 

JULI 2006 
 

Torsdag den 6. juli 2006 kl. 1930 
Klubaften i klubhuset. Resten af torsdagene er der ferielukket. 
 

Søndag den 2. juli - søndag den 9. juli 2006 
LAKSETUR TIL NORGE  
Sted og tid: Orkla, vi fisker fra den 2. til den 9. 
juli 2006. 
Indhold: Vi fisker primært efter laks med alle metoder, der er også mulighed 
for at fiske efter ørred, og der er gode muligheder for at svinge fluekæppen. Vi 
har booket to hytter med plads til i alt 8 mand på Wormstadt Camping. 
Pris alt inkl. (transport, husleje, forplejning og fiskekort) kr. 5.500 pr. mand.  
Tilmelding: Turleder Niels Godsk - tlf. 49 26 61 81. 
OBS: Bindende tilmelding og betalt depositum kr. 2.000 inden 15. maj 2006. 
 

Mandag den 17. - tirsdag den 18. juli 2006 
DET GULE REV 
Sted og tid: Bonito fra Hanstholm. 
Indhold: Vi har booket to dage i perioden med det 
allerbedste torskefiskeri. Vi skal fiske efter torsk på 
Stenene. Det er madfiskeri med rigtigt gode chancer 
for målertorsk, og for andre spændende arter. Der er 
bestilt hytter på Hanstholm Camping, med mulighed 
for overnatning 3 nætter. Pris kr. 1605 for fiskeri og 
hytte i 2 nætter. 
Tilmelding: Turleder Niels Godsk - tlf. 49 26 61 81.  
Møde for de tilmeldte torsdag den 22. juni kl. 19.30 
i Fiskerhytten, hvor vi gennemgår grejer, forfang, agn og lægger rejseplaner. 
 

Fredag den 28. juli 2006 
Aftentur på Øresund med Nadia. FLF-PRIS FOR TUREN: KUN KR 100!!! 
Sted og tid: Kl. 17 til 22 fra Helsingør Statshavn 
Indhold: Torsketur med skipper Lars Pryds, der 
som altid vil sejle med øjnene på loddet, og stop-
pe op når han ser en god bule. Medbring solidt 
vintergrej, og for en ordens skyld kan man med-
bringe lettere kastegrej, som formodentligt ikke 
kommer i brug. Husk røjsere, der er altid vand på 
dækket! 
Tilmelding: Turleder Niels Godsk - tlf. 49 26 61 81. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
 

AUGUST 2006 
 

Mandag den 14. august 2006 
Bestyrelsesmøde i klubhuset 
 

Torsdagene den 17. og 24. og 31. august 2006 
Klubaftener i ”Fiskerhytten” 
 

Torsdag den 3. august 2006  
Klubaften-oplæg om konkurrencefiskeri ved Niels Godsk  
Sted og tid: I Fiskerhytten klokken 19. 
Indhold: Niels viser hvad han har i sine grejkasser og for-
fangsmapper. Kom og få gyldne tips fra en af Danmarks mest 
vindende konkurrencefiskere. Her får du adgang til viden, der gør 
en forskel på din næste havtur, eller som gør dig til vinder af 
foreningens hav-konkurrence den 13. august! 
Tilmelding: Arrangør Niels Godsk - ingen tilmelding.  
 

Fredag den 4. eller lørdag den 5. august 2006 
Kysttur 
Sted og tid: Nattur til en kyst 
hvor vinden er rigtig og prog-
noserne for fisk er gode. 
Indhold: Her er igen et arran-
gement som er så fastlagt som 
en kysttur kan blive. Den moderne kystfisker er både mobil og i besiddelse af de 
absolut hotteste informationer, og derfor bliver turene sædvanligvis fastlagt med 
meget kort varsel. Men pludselig reagerer kysttur-udvalget, og de som har 
”holdt sig til” tager af sted. (At ”holde sig til” kan være at deltage i klubafte-
nerne, eller være med til at binde fluer.) 
Tilmelding: Turleder Christian Jørgensen – tlf. 44 95 10 62. 
 
 

Lørdag den 12. august - søndag den 13. august 2006 
JUNIORTUR – se mere under juniorarrangementerne andetsteds i ”Kulmulen”. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

Søndag den 13. august 2006 
Klubmesterskab i havfiskeri. FLF-PRIS FOR TUREN: KUN KR 100!!! 
Sted og tid: Havlit fra kl. 12 til 18 (Havlit ligger i Helsingør ved Wibroe Kajen, 
vær opmærksom på vanskelige parkeringsforhold, se WWW.HAVLIT.DK)  
Indhold: Farum foreningen har hele båden og vi konkurrerer om flest arter, tre 
af hver slags. Man kan sagtens deltage uden at være med i konkurrencen, og så 
er turen alle tiders anledning til at få inspiration og til at få opdateret sin viden 
om fiskeriet på Sundet. Alle kommer helt sikkert hjem med en gang flade til 
aftensmaden. Hold remouladen klar! Agn kan købes særskilt. 
Tilmelding: Turleder Niels Godsk – tlf. 49 26 61 81. 
 

Søndag den 13. august er sidste dag i skolernes sommerferie 
 

SEPTEMBER 2006 
 

Mandag den 4. september 2006 
Bestyrelsesmøde i klubhuset 
 

Torsdagene den 7. og 14. og 21. og 28. september 2006 
Klubaftener i ”Fiskerhytten” 
 

Torsdag den 21. - mandag den 25. september 2006  
Geddetur til Sverige 
Sted og tid: Arrangementet er baseret på at vi selv 
slæber trailerbåde med frem og tilbage. 
Indhold: Geddefiskeri i Fryken, hvor det i følge 
turlederen er let at fange store gedder (over 10 kilo) og 
regnbueørreder på 4-5-6 kilo som bifangst. 
Tilmelding: Turleder Theis Kragh – tlf. 35 85 84 94 / 
20 92 84 94. 
 

OKTOBER 2006 
 

Mandag den 2. oktober 2006 
Bestyrelsesmøde i klubhuset 
 

Torsdagene den 5. og 12. og 19. og 26. oktober 2006 
Klubaftener i ”Fiskerhytten” 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

Søndag den 1. oktober 2006 
Søfestival på Farum- og Furesø 
Sted og tid: Fiskerhytten klokken 7 til 16. 
Indhold: Foreningens årlige konkurrence hvor der dy-
stes om den meget attråværdige festivalpokal! Der er et bjerg af superfine grej-
præmier: Dyre stænger, liner, endegrejer, opbevaringsbokse, med mere, med 
mere. Præmiegaranti til alle juniorer! Der fiskes efter alle arter. 
Tilmelding: Arrangør Lars Frø - ingen tilmelding. 
 

Torsdag den 5. - søndag den 8. oktober 2006  
Tur til Lagan-elven i Sverige  
Sted og tid: Overnatning i Laganhytten 
Indhold: Vi fisker efter de attraktive fedtfinnede fisk. Bemærk at fiskeriet kræ-
ver et årskort til Lagan pris skr. 700. Fiskeriet er på sit absolut højeste og der er 
gode chancer for laks, så pengene til årskortet er absolut givet godt ud. 
Tilmelding: Turleder Morten Søndergaard, tlf. 44 99 16 07. 
 

Tirsdag den 17. oktober 2006 
Familietur med Havlit. FLF-PRIS FOR TUREN: KUN KR 100 !!! 
Sted og tid: Havlit fra kl. 9 til 15 (Havlit ligger ved Wibroe Kajen, vær op-
mærksom på vanskelige parkeringsforhold, se WWW.HAVLIT.DK) 
Indhold: Efterårsferieaktivitet for store og små. Agn kan købes særskilt.  
Tilmelding: Turleder Niels Godsk - tlf. 49 26 61 81. 
 

Lørdag den 28. oktober 2006  
Fladfisketur. FLF-PRIS FOR TUREN: KUN KR 
100!!! 
Sted og tid: Nadia fra 12 til 17. Start fra Helsingør 
Statshavn. 
Indhold: Skipper Lars Pryds var med til at ”genopfinde” fiskeriet efter de flade 
på Sundet, og han er stadig bedste skipper til at finde de fleste og de største 
skrubber og spætter. Husk remoulade og citron! Husk gummistøvler der er altid 
vand på dækket! Agn kan købes særskilt. 
Tilmelding: Turleder Niels Godsk - tlf. 49 26 61 81. 
 

Søndag den 29. oktober 2006  
JUNIORTUR 
Efterårsfiskekonkurrence på Hillerød Slotssø - se mere under juniorarrangemen-
terne andetsteds i ”Kulmulen”. 
Tilmelding: Turleder Andreas – tlf. 28 53 13 38. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

Tirsdag den 31. oktober 2006 
Sæsonen slutter på fleste af vores søer. Bådene kan ikke længere bookes, og 
venter nu bare på at blive taget på land.  

Spørg dig for i foreningen (Lars, Ole, Morten) hvis du gerne vil give en hånd 
med ved dette. Har du en båd du er særlig glad for, har du her mulighed for at 
”nurse” den, med en god gang bundskrabning og rengøring.   

Det er en af de aller-hyggeligste foreningsaktiviteter, hvor der også udveksles 
rigtigt mange seriøse fiske-informationer! 
 

NOVEMBER 2006 
 

Mandag den 6. november 2006 
Bestyrelsesmøde i klubhuset 
 

Torsdagene den 2. og 9. og 16. og 23. og 30. november 2006 
Klubaftener i ”Fiskerhytten” 
 

Torsdag den 9. november 2006  
Klubaften med demonstration af filetering 
Sted og tid: Fiskehytten klokken 19. 
Indhold: Konkurrencefisker, storfanger, kok og køkkenchef Niels Godsk! de-
monstrerer hvordan man forvandler friske fisk, til delikate, skind- og benfri, 
pande- og grydeklare udskæringer. Har du problemer med at rive skindet af 
skrubber og spætter, så kom og se hvor nemt det kan være, når tommelfingrene 
skrues rigtigt på. Medbring eventuelt egne fisk og prøv selv! Alle arter bliver 
skilt ad, og der demonstreres såvel de klassiske som de mest moderne udskærin-
ger. 
Tilmelding: Arrangør Niels Godsk - ingen tilmelding – mød bare op! 
 

Lørdag den 18. november 2006 
SU-broen i Farum Sø + både sættes på land 
Sted og tid: Fiskerhytten fra 9 til 13. 
Indhold: Vi mødes til morgenkaffe inden det går 
løs med broen. De rutinerede bro-bisser sætter de 
nye i gang, og når vi når til frokost tid er broen på 
land, og bådene lagt på strøer. Vi skal også have 
bådudlejningsbroen op. Det er et rigtigt ”herre-
job” men damer kan også sagtens deltage, for der er også mange jobs som kræ-
ver mere snilde end fysik. SU giver frokost. 
Tilmelding: Ingen tilmelding, mød bare op, men ring gerne til Lars Frø som 
styrer frokostindkøbene. Tlf. 44 95 05 18. 



www.farumlf.dk 12 

Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

Torsdag den 23. november 2006  
Mulefisk og klubrekorder gennem tiderne  
Sted og tid: Fiskehytten klokken 19 
Indhold: Foreningens sekretær, redaktør og rekordlistebestyrer viser spændende 
lysbilleder fra arkiverne, og fortæller nogen af historierne bag Farum Lystfi-
skerforenings imponerende rekordliste. 
Tilmelding: Arrangør Morten Søndergaard - ingen tilmelding – mød bare op! 
 

Søndag den 26. november 2006 
JUNIORTUR 
Fisketur til St. Vejle å efter aborrer  
Se mere under juniorarrangementerne andetsteds i ”Kulmulen”. 
Tilmelding: Turleder Andreas – tlf. 28 53 13 38. 
 

DECEMBER 2006 
 

Mandag den 4. december 2006 
Bestyrelsesmøde i klubhuset 
 

Torsdagene den 7. og 14. og 21. december 2006 
Klubaftener i ”Fiskerhytten” 
Foreningens julehygge-arrangement for alle medlemmer hvor vi samles om 
gløgg og æbleskiver og ønsker hinanden god jul og godt nytår bliver torsdag den 
14. december. 
 

                           FARUM LYSTFISKERFORENING 

NOGET FOR ALLE - NOK FOR DE FLESTE! 
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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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Sommerens og efterårets arrangementer  
�

Overnatningsfisketur til Hillerød slotssø efter sandart, ål og gedde  
Lørdag den 17. og søndag den 18. juni 2006 

Fiskeri fra båd og fra land om natten. Vi mødes lørdag kl. 17.30, hvor der evt. 
vil være mulighed for fangst af agn, men bedst er det at medbringe levende skal-
ler på 50-250 gram stk., da disse er topagn til alle 3 rovfisk.  

Husk meget varmt tøj, stor madpakke, evt. sovepose, liggeunderlag, lygter, 
blandet fiskegrej, stangholder osv.  

Mere info gives af juniorlederen, som også vil være behjælpelig med rigs 
mm. Vi fisker til kl. 11.00, hvorefter der er præmieuddeling til de 2 største ål, 
de 3 største gedder og de 3 største sandart. Max. 12 tilmeldinger!! Pris 50 kr. 
hvilket inkluderer varme pølser til natmad…    
�

Karpetur til hemmeligt karpevand  
Lørdag den 12. og søndag den 13. august 2006 

Vi mødes lørdag kl. 16.00 ved Hillerød Station og kører 
derefter til fiskevandet. Forældre/seniorer evt. med bil må meget gerne deltage.  

Husk varmt tøj, sovepose, liggeunderlag, godt med stænger, myggespray, lyg-
ter, stor madpakke, telt mm. Spørg om grej til juniorlederen ved tilmeldingen. 
Pris 50 kr. Vi er hjemme igen søndag kl. 15.00 på Hillerød Station.  
�

Efterårsfiskekonkurrence på Hillerød Slotssø  
Søndag den 29. oktober 2006  

Fiskeriet plejer at være rigtig godt med masser af gedder 
og enkelte sandart. 2005 gav ca. 20 gedder og en sandart 
denne dag.  

Bedste metode er dørgning fra båd med levende skaller 
fisket under glideflåd. Så medbring meget gerne rigeligt med levende agnfisk!  

Husk fornuftig påklædning og obligatorisk redningsvest. Vi mødes kl. 07.00 
ved Hillerød Lystfiskerforenings bådebro og fisker til kl. 16.00, hvor der er 
præmieuddeling til de 3 største gedder og de 2 største sandart. Pris 30 kr. Max 
12 personer kan deltage. 
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Kom nu med! Junior-arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

Fisketur til St. Vejle å efter aborre 
Søndag den 26. november 2006 

Vi mødes på Hillerød Station kl. 06.00, eller Farum 
Station kl. 06.25. Herfra kører vi til åen for at fiske fra 
ca. kl. 07.00. Vi er hjemme igen ca. kl. 17.00 i Farum og 17.30 på Hillerød Sta-
tion.  

Husk varmt tøj, praktisk fodtøj (gummistøvler el.lign.) og stor madpakke. Det 
plejer altid at give en masse flotte brakvandsaborrer og enkelte fine ørreder. 
Præmie til 3 største aborre og evt. største ørred/rimte/skalle.  

Fiskeriet foregår med flåd og vi fisker både med levende rejer, orm og skal-
ler. Spinnefiskeri med jig og spinder kan også være godt. Pris 75 kr. Seniorer 
(evt. med bil) er meget velkomne! 
�

Husk tilmelding i god tid til alle turene, da der er begrænsede 
pladser på nogle af turene!  
Mere information gives af juniorlederen: Andreas Holm Niel-
sen, tlf. 28 53 12 38 eller tlf. 48 25 28 46 eller mail: pan-
dion@henrys.dk  
Så hvis du vil med på tur, så kontakt Andreas. Vel mødt! 
Se mere info på foreningens hjemmeside: www.farumlf.dk 
�
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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 – 2006 
Dato Dag Tur Sted Bem. 

19. marts Søndag Roskilde Havfiskefestival Helsingør Amb. 
30. april Søndag Hvidovre Cup Helsingør Amb. 
7./8. maj Lø./Sø. Skagen Havfiske Festival Skagen Amb. 
27./28. maj Lø./Sø. Skagen Havfiskefestival Skagen Amb. 
2. juli Søndag DHF´s Torskecup Helsingør Amb. 
10.-14. juli Ma./Fr. EFSA – EM fra Harstad i Norge Norge 
6. august Søndag Nordjyske Mesterskaber Hirtshals Amb. 
19.-20. august Lø./Sø. DM i havfiskeri Helsingør Amb. 
5. november Søndag Jan & Bo´s Fladfiskecup Helsingør Amb. 

 ("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup) 
�
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Fluebindingsaftenerne i klubhuset – 1. og 3. torsdag 
”Long-John” har i vintermånederne med sikker hånd og ikke mindst røst guidet 
de 12 faste fluebindere gennem fjeromviklingens mysterier. Der er blevet bun-
det følgende fluer: 

1. aften: Kobberbassen. 
2. aften: Red Tag. 
3. aften: Bloody Butcher – streamerversion. 
4. aften: Jokin – John egen kreation – har gået sin sejrsgang verden over! 
5. aften: Gremling. 
6. aften: Grå Frede. 
7. aften: Lyserød Glimmerreje. 
8. aften: Knud. 
 

Buleturs-teknik foredrag i klubhuset den 14. februar 2006 
”En som altid veloplagt Lars ”Frø” bød velkommen til de fremmødte medlem-
mer inden han startede sin projektor og bærbare PC op. Frem i klubhusets mørke 
tonede nutidens digitale lysbilleder og Lars startede meget beskedent med et 
billede af sin egen Øresunds-PR på 16,0 kilo. 

Lars forklarede indledningsvis, at Farum Lystfiskerforening traditionelt har 4 
vinterture fordelt på månederne januar, februar og marts. Disse ture fordeler sig 
lige så traditionelt med 1 rigtig dårlig tur, 2 middelgode ture og 1 rigtig god tur 
(som regel martsturen). 

Turbåde 
Lars fremhævede Nadia og Bonito som 2 af Sundets bedste både og kom med 
underholdende beretninger om den altid farverige, enormt engagerede og til 
tider nærmest uberegnelige Lars Pryds, der efterhånden har udsat sin båd Nadia 
for både havari, motorstop, sammenstød med anden turbåd, olieudslip samt se-
nest oplevet at løbe tør for brændstof midt under en buletur – men ikke mindst 
formået at få et imponerende antal måler-torsk på dæk! 

Han viste undervejs fotos fra egne ture med Hanne Berit (med en ung Lars 
Pryds ved roret) og Nadia (med en lidt ældre Lars Pryds ved roret) samt Bonito 
(med Hans Hagerup eller Jakob ved roret). 

Historisk tur 
Ligeledes fortalte Lars om den historisk gode foreningstur den 10. marts 2002, 
hvor der blev fanget 13 målere samt en hav af torsk mellem 8 og 10 kilo – den 
eneste tur i øvrigt hvor den sædvanlige turleder Ole Basse har måttet melde 
afbud! En tur der også huskes for, at det havde stormet i ugerne op til så selv 
Nordsøens mallemukker var blæst ned i Sundet og lå omkring bådene! 
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Grej-tips  
Lars fremviste sit grej og lagde ud med at han ikke gik op i om stangen er dyr 
eller evt. måtte mangle et øje eller to! (Begge Lars´ medbragte pirkestænger 
manglede øjer!) Lars stænger er alle 8 fod lange og på 20 og 30 lbs. – ”de bru-
ges af alle bulefiskere og det er jo stort set kun de stænger forhandlerne har.” 

Derimod går Lars meget op i hjulet! Det skal bare være i orden og hedde en-
ten Shimano TLD Star, Shimano TLD 15, Shimano 20-40 eller Shimano Speed-
master – så er det slået fast! 

Liner 
Og det skal altid være fyldt op med så meget line som overhovedet muligt, hvil-
ket er af stor og afgørende betydning for at opnå den rigtige gearing på hjulet. 
Det nytter ikke noget at have et - på papiret - hurtigt hjul, hvis det kun er fyldt 
halvt op med line. Fyld gerne op med billig line inderst på spolen – ”man har jo 
alligevel ikke brug for mere end de yderste 30-40 meter line, når man fisker på 
Øresund”. 

Lars har altid en såkaldt 
”slagline” på de yderste 2-
3 meter, hvilket vil sige en 
0,60 mm nylonline bundet 
direkte på hovedlinen med 
en særlig knude (Uniknot).  

Lars har erfaret, at slag-
linen er en stor fordel ved 
kludder med andre medfi-
skere og så giver det sam-
tidig Lars en tro på at 
torsken ikke skræmmes af 
den mere synlige, spundne 
line. 

Ellers er den spunden 
line genial – man mærker 
straks om det er fisk eller bund man har fået på krogen. Det kunne tidligere 
være et problem med den mere elastiske nylonline. 

Pirke 
Pirkene skal veje 500 – 600 gram. Det er det ”alle andre ombord fisker med” og 
ikke mindst er det ud fra de vægte skipper beregner skibets placering oven over 
bulen. Har du lettere pirke i enden af linen, når du ganske enkelt ikke ned til 
bunden før det er for sent. 

Af andre ting i Lars´ grejkasse – der meget praktisk var forsynet med et læn-
gere stykke elektriker-ledning til fastsurring på dækket, så kassen ikke ryger 
overbords ved bølgegang el. lign. – var klude, en kniv, en saks (ryger linen i 
skruen skal man hurtigt kunne klippe den over for ikke at miste for meget line!) 
samt sorte sække (husk at reservere plads i fryseren!) 

Lars klargør projekto-
ren og finpudser manu-
skriptet. 
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Lars medbringer 3 stk. reservepirke – hverken færre eller flere. ”Det er faktisk 
sjældent man mister mere på Sundet – og skulle man endelig komme ud for det, 
så må man jo købe nogle af skipper.” 

Der skal sidde en gummimark i øverste springring. Gum-
mimarken må til vinter-bulefiskeri ikke sidder højere oppe 
ad linen, da det giver store risiko for kludder med andre. 

Hovedlinen skal bindes direkte på pirkens svirvel – glem 
alt om blinklås/hægte, de holder ikke. Der er i hvert fald 
ingen grund til at tage chancen. 
Og så har Lars endnu aldrig oplevet kastegrejet i brug på en 
forenings-buletur. Til trods for at alle skippere anbefa-
ler/opfordrer til at man også medbringer kastegrejet (hvilket 
Lars troligt gør hver gang, men altså endnu aldrig har fået mulighed for at bru-
ge). Lars har aldrig haft succes med de store torskejigs. 

Til sidst vidste Lars nogle videoklip optaget foran fritidshjemmets akvarium, 
hvor der på et tidspunkt huserede en gedde samt 2 aborrer. Vi så hvorledes Lars 
nærmest håndfodrede først gedden og siden hen den største af aborrerne med 
hver sin skalle – fascinerende!” 

Morten Søndergaard 
 

Flueforedrag i klubhuset den 9. marts 2006 
”Stille-John gennemgik de basale ting, der er vigtige at 
vide når man starter op på fluefiskeriet. Stænger, hjul, line, 
kasteteknikker, forskellige måder at binde forfang etc. etc. 

Det hele blev krydret med beretninger og oplevelser fra 
hans eget praktiske fiskeri ved den hjemlige kyst, i de jy-
ske åer og i de norske elve. 

De fremmødte tilhøre kunne næste ikke vente med at 
komme ud at svinge fluestangen. Der vil blive arrangeret 
fluekaste-øvelser på græsplænen – overfor klubhuset – i 
løbet af foråret/forsommeren.” 

Morten Søndergaard 
 

Havtur på Øresund den 11. marts 2006 
”12 forventningsfulde medlemmer stævnede frisk fra kaj med ”Bonito” med den 
sikre overbevisning, at der skulle fanges målertorsk, som der altid bliver gjort 
på martsturen. Spørgsmålet var blot hvor mange!? 
 Det var en rigtig, rigtig kold dag, hvor flere oplevede at få overiset deres 
hjul, stænger og pirke på vej ud mod den første plads. Skipper Hans havde lige-
ledes aldrig før oplevet, at varmetrådene i forruden ved styrehuset ikke var i 
stand til at afrime ruden. 
 Det startede godt i første stop med et par gode fisk. Derefter gik der flere 
timer, før der igen kom fisk. Det skete langt nordpå i Sundet og fiskene kom 
noget spredt. Nogen måler blev det imidlertid ikke til. 
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Det blev til 25 torsk i alt med den største på 9,5 kg til Bjørn Nielsen, der mod-
tog et af foreningens store ølglas for ulejligheden. Bjarne Jensen fulgte lige 
efter med en torsk på 9,2 kg.”                                           Morten Søndergaard 
Fotos: Morten Søndergaard 

 Forventningens glæde!  Fra venstre ses 
Klaus Munck, Christian Hecquet, Mogens 
Thomsen og Bjarne Jensen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben Nejlund fik lige én på øjet på vej ud!  

Bjarne Jensen kæmper med hele kroppen. 9,2 kilo torsk kom der op. 

Bjørn Nielsen er glad for dagens største 
torsk på 9,5 kg.  

Han modtog foreningens store ølglas. I 
baggrunden ses Anders Vernersen. 
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Wekendtur til Lagan-elven den 24. marts – 26. marts 2006 
”4 Farum-medlemmer – Morten, Thomas, Steffen og Bent – ved hvad der er 
godt i marts måned: det er en weekendtur til Lagan-elven i Sverige, hvor havør-
redfiskeriet er på sit højeste. 

Vi var de første til at gæste Lagan-huset i år, men heldigvis havde Per Mad-
sen fra Fiskeringens husudvalg været forbi huset i ugens løb og sat varme på, så 
der var en behagelig stuetemperatur og igen frosne vandrør! 

Fredag aften gik med hyggesnak, rødvin, øl, Irish Cofee og den sidste klargø-
ring af grejet. Steder og taktik var på plads inden vi lagde os til at sove. Steffen 
foretog dog lige en længere nattevandring i Knäreds nattetomme gader, da han 
havde mange tanker, der skulle på plads vedrørende hans arbejdsplads. Midt på 
”Knäred Hovedgade” mødte han et par rådyr, der så nysgerrigt på ham! 

Lørdag morgen kom vi lidt sent op. Det skulle dog vise sig ikke at gøre det 
store, da Lagan på det første udvalgte sted viste sig at være dækket af tyk is!!! 
Ingen af os havde nogensinde før oplevet så meget is på elven. Men ørrederne 
sprang fri af vandet de få steder, der var åbent vand! 

Vi måtte over på den modsatte side – over i solen – og det kunne lige lade sig 
gøre at stå 4 fiskere på samme stræk. Der var masser af fisk – og de huggede 
både på blink og orm. Det blev til 5 ørreder med største på 1,275 kg til Morten. 
Den tog på favoritten – en 25 grams sølv/sort Jensen pirk. Super pirk! 

Inden vi kørte tilbage til huset for at spise aftensmad, tog vi en tur ud til 
mundingen. Det var en rigtig flot aften med en meget smuk solnedgang, hvor vi 
lige måtte prøve lidt kystfiskeri ved udløbet. Dog uden fangst. 

Søndagen viste sig hurtigt at blive en oplevelse. Det sneede da vi igen kørte 
mod mundigen. På plads tog snevejret til, alt imens isflager på størrelse med et 
gennemsnits-stuegulv rev sig løs og flød ned gennem elven. Men fisk var der 
masser af! Vi holdt nærmest legestue med en stime havørreder i størrelsen 41-42 
cm. Alle fik fisk. Til sidst opgav vi dog på grund af snevejret og kulden. 

Tak for endnu en dejlig tur til Lagan. Må den næste blive varmere og inde-
holde nogle laks!” 

Morten Søndergaard 

Hygge i Lagan-huset fredag aften. Steffen 
og Bent nyder en Irish Cofee. 

Is på de første 7-8 meter ved bredden!  
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Fotos: Morten Søndergaard 

Morten med fin havørred på 1,25 kg. Thomas med genudsætter-ørred. 

Isen bryder!  

Steffen er glad 
for sin ”lille-
ørred”. 

Søndag blev det snestorm! Men der var 
mange havørreder ved mundingen. 

Morten med en genudsætter. 

http://www.laxfiske.org 
http://www.laholmslaxfiske.nu 
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Odden-turen den 31. marts – 2. april 2006 
”Farum Lystfiskerforeningens Flueklub inviterede til weekendtur den 31. marts 
til den 2. april 2006. Tilslutningen blev desværre mindre i tidens løb, og til sidst 
var det kun Christian og Steffen, der med sønnerne Sofus og Daniel fredag aften 
kørte til Fiskeringens Oddenhus (beliggende på Sjællands Odde), hvor de – efter 
en kulinarisk oplevelse i særklasse – ankom ved 20-tiden. 

Lørdag morgen ankom Leon og Leonhardt så som forstærkninger, og efter en 
hurtigt morgenmad besluttede vi at starte dagen ved Oddens nordkyst. 
Leon, Leonhardt og Christian svang 
fluestængerne, mens Daniel, Sofus og 
Steffen prøvede deres spinnestænger.  

Og fluefiskerne vandt: det var 
Leonhardt der ved frokosttid fangede 
en fisk omkring målet. Der var enkelte 
fisk der rullede i overfladen, men der 
kom ikke flere på land. Christian, 
Sofus og Daniel tog hjem, mens de 
andre tre prøvede i Sejerø bugten.  

Vejret blev dårligt, det begyndte at 
regne, og der var desværre ingen liv i vandet. Leonhardt besluttede derfor også 
at køre hjem, og Leon og Steffen besluttede at give Isefjorden og pålandsvind en 
chance, men også her var der ikke tegn på fisk.  

Næste dag startede med blå himmel, og efter 
en kort men forgæves tur til sydsiden af Odden, 
så noget i overfladen, jagende frem og tilbage 
på en kyststrækning af 30 meter fra 10 til 40 
meter fra land. Og de blev ved og ved og ved …  

Leon startede at fiske med blink, mens jeg 
satsede på fluer. 4 forskellige slags blink blev 
afprøvet, uden at én af dem kunne lokke fiskene 
til hug. Så skiftede også Leon til flue, og vi 
prøvede store brune røde og små brune og endnu 
mindre grønne og … fiskene blev ved med at 
svømme rundt omkring vores fluer!  

Til sidst prøvede jeg igen spinnestangen – 
med et stor rødt blink og i andet kast var den 
der: en pæn blank fisk på 42 cm. Fisken spytte-
de med det samme en stor mængde tobiser (3 til 

4 cm lange og 2 til 3 mm tykke). Sandsynligvis har der været en stime af disse 
ungfisk nær kysten foran os. Men lige efter jeg havde landet fisken, forsvandt 
hele flokken i det blå, og selv om vi ventede i en time eller to kom de ikke til-
bage. Så tog vi også hjem, men jeg tror aldrig jeg glemmer den her oplevelse 
med disse arrogante fisk, der bare ignorerede vore pæne, selvbundne fluer.” 

Steffen Faisst 

Steffen med kystørred 
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Opsætning af Bådudlejningens bro den 8. april 2006 
”En håndfuld af de trofaste - Lars ”Frø”, Ole ”Basse”, ”Rekorden-Morten”, 
Bjarne ”Steelhead”, Theis Kragh, Jacob 
”Aborrekongen” Bøggild og Jan Nielsen - 
sørgede for opsætningen af bådudlejningens 
bro. Vandet var særdeles koldt skulle vi hilse 
at sige, men som altid var den en rigtig hygge-
lig dag i gode medlemmers nærvær. Redaktø-
ren var dog knap så begejstret, da en undersø-
isk rørstuds endegyldigt ødelagde hans neo-
prenwaders. 

Fiskeringens Fri-båd fik også en overhaling 
med højtrykspuleren. 
 

Ilægning af Bådudlejningens både 
den 20. april 2006   
”Trods tæppebombning med infomails omkring 
denne klubaften var kun en lille håndfuld be-
stående af de allermest håndgangne medlemmer – Lars ”Frø”, Ole ”Basse”, 
Bjarne ”Steelhead”, ”Rekorden-Morten”, ”Long-John” og ”Stille-John” mødt 
frem. De 2 sidstnævnte dog ”kun” som kontrollanter af de øvriges arbejde. 

Et enkelt junior-familiemedlem viste god stil ved at komme ned til klubhuset 
for at spørge, om han kunne hjælpe til med noget. Tak for det. 

9 stk. af Bådudlejningens Rudkøbingjoller blev lagt i vandet denne rigtigt 
dejlige, stille og forårsag-
tige aften ved søen, hvor 
det var godt at se kajakro-
erne på vandet igen (et 
medlem af klubben blev 
spottet i kvindeligt kajak-
selskab!) 

Ellers kunne det konsta-
teres, at der for alvor er 
blevet ryddet ud i de 2 rum 
i klubhuset – værktøjs-
rummet og ølrummet. Nu 
kan gulvet ses igen – tak til 
Lars ”Frø” der har pendlet 
mellem klubhuset og gen-
brugspladsen. Lars har 

tilsvarende ryddet ud i ”Den Lille Hytte”, der nu for alvor kan bruges som red-
skabsskur m.m. Også foreningens store (enorme!) samling af tidsskrifter er ef-
terhånden ved at være sat i system.” 

Morten Søndergaard 

Bådudlejningsbroen 

Lars giver Fri-båden en overhaling 
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Gedde-premieren på Farum Sø den 7. maj 2006 
”Der blev indskrevet 30 seniorer og 11 juniorer, og vi fordelte os i cirka 20 
både. Alle deltagere blev udstyret med rummelige kasketter fra foreningens 
sponsor, noget der blev hårdt brug for på en dag med fuldt sol fra en klar him-
mel. Vinden var let til jævn og trak godt med energi fra de mange både som 
valgte at sejle hele dagen. 

Vi rådede over 6 både med dam og de uheldige ved lodtrækningen måtte hol-
de gang i deres agnfisk i spande og baljer dagen lang. Det lykkedes vist meget 
godt. I løbet af dagen blev der indvejet cirka 15 gedder på dommerbåden, med 
efterfølgende genudsætning. Der blev indvejet cirka 8 gedder på land, hvoraf de 
fleste blev genudsat.  

Derudover var der en del mindre gedder som ikke blev registreret fordi fan-
gerne fornemmede at de var lang fra at opnå præmiestatus. Langt de fleste fi-
skede med levende agn og følgelig blev langt de fleste fisk også fanget på dette 
grej. 

Rigtig rigtig mange både valgte at fiske i 
området ud for Svanholmbugten. Dette er en 
rigtig premiereplads, som også viste sig at 
holde pænt med fisk på dagen. Det var morgen 
og formiddag som helt klart gav flest fisk. 
Efter klokken 12 blev der fanget meget lidt. 
Dette er en tendens som kendes fra tidligere 
år.  

Der var præmier til 5 største fisk. Hos seniorerne gik 5. pladsen til Mikkel 
Pedersen 3,7 kg, 4 pladsen til Dennis Skov. 3,8 kilo (Dennis er et helt nyt med-
lem, som først nåede at betale sit kontingent om aftenen. Han havde glemt sit 
grej og fiskede med en stang han lånte af bådudlejningen. Dennis fik to fisk på 
hhv. wobler og jig, et særdeles pænt gennemsnit med et minimum af grej og et 
maksimum af energiforbrug ved årerne) 3. pladsen gik til foreningens web-
master Martin Olsen 4,5 kilo, 2. pladsen til Kim Madsen 4,9 kilo og endelig 
førstepladsen og pokalen til foreningens juniorleder Andreas Holm 5,1 kilo. 

Hos juniorerne gik både 5. og 4. pladsen til Jens Ugilt med to pæne fisk på 
3,4 og 3,9 kilo. 3. pladsen til Alexander Hellebæk fra Hillerødforeningen med 
4,1 kilo, og 2 pladsen til Sofus Jørgensen med 4,2 kilo og endelig 1. pladsen og 
pokalen til dagens yngste deltager Marie Gammelmark, med dagens største fisk 
på 5,25 kilo. Dejligt at vi kunne fordele gevinsterne så der også blev noget til 
vores ”gæster” fra Hillerød foreningen, som juniorleder Andreas har etableret et 
rigtig frugtbart samarbejde med. 

Ved indvejningen var der et vældigt leben med en masse deltagere og en mas-
se tilskuere, vi kunne næsten ikke være på pladsen. Efterfølgende trak vi ind i 
klubhuset til den traditionelle omgang ”Formandens pølser” og præmieoverræk-
kelse. Der var en syndflod af præmier, og udover de ti vinderfisk, som var me-
get bredt fordelt blandt deltagerne, var der gevinst-garanti-præmier til resten af 
juniorerne. 
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På billetten var der også lodtrækning om et dejligt ”hold all” - en opbevarings-
ting til færdigt tilriggede stænger. Marie Gammelmark var ”nummerpige” og på 
trods af at posen var meget omhyggeligt rystet, lykkedes det den kvikke pige, at 
trække sin storebror Jans nummer - jo - Marie havde en rigtig heldig hånd på 
dagen.” 

Lars ”Frø” 

Fotos: Morten Søndergaard 

Fomand ”Basse” taler med Las ”Frø” Bjarne, Torkil og Brian i åndrig samtale 
Vejemesteren 

gik lange arme 
den dag!  

Lars ”Frø” gør 
resultatet op. 

Junior-vinder 
Marie Gammel-
mark er begej-
stret over sin 
geddefangst – 
dagens største!  

Sofus Jørgensen 
er stolt som en 
pave. Han var 
ved at kramme 
livet ud af ged-
den. Præmien – 
den store jigboks 
-  sov han med 
om natten og tog 
med over i sko-
len dagen efter 
for at vise frem!  
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Vejemesterens 

optegnelser 

Præmiebordet var stort og imponerende!  

Seniorvinder Andreas Hom Nilsen modtager 
præmier og pokal. 

Juniorviner Marie Gammelmark modtager 
præmier og pokal. 

Klubhuset var fyldt til sidste plads! 

Jan Holm 
Nielsen var 
heldig at vinde et 
hold-all i 
lodtrækningen. 

Gedde-premieren blev desværre skæmmet af, at der blev brudt ind i et medlems 
bil, der var parkeret under motorvejsbroen. Ud på aftenen/natten blev der ligele-
des brudt ind i klubhuset og bådudlejningen for første gang i flere år.  

Bestyrelsen har en mistanke, men desværre ingen beviser. Kende nogen noget 
til dette, hører bestyrelsen gerne om det. Ring til Morten på tlf. 44 99 16 07. 
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010506: Gedde 6,1 kg, Jacob Bøggild, Farum LF. 
010506: Gedde 4,0 kg, ukendt fanger. 
010506: Flere fluefiskende geddefiskere set på søen. 
020506: 21 aborrer, Torkil Sørensen, Farum LF. 
070506: Mistet gedde – 7-8 kg – Andreas Holm Nielsen, Farum LF. 
070506: Gedde 5,25 kg, Marie Gammelmark, Farum LF. 
070506: Gedde 5,1 kg, Andreas Holm Nielsen, Farum LF.  
070506: Gedde 4,9 kg, Kim Madsen, Farum LF. 
070506: Gedde 4,5 kg, Martin Ejler Olsen, Farum LF. 
070506: Gedde 4,2 kg, Sofus Jørgensen, Farum LF. 
070506: Gedde 4,1 kg, Alexander Hellebæk, Hillerød LF.  
070506: Gedder 3,9 + 3,4 kg, Jens Ugilt, Farum LF.  
070506: Gedde 3,8 kg, Dennis Skou, Farum LF. 
070506: Gedde 3,7 kg, Mikkel Pedersen, Farum LF. 
Indskrivningsjournalen fra perioden 040506-110506 fjernet fra skabet!!! Hvem 
har den side!? 
110506: Gedde 4,4 kg, Jacob Bøggild, Farum LF. 
170506: Gedde 4,8 kg, 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 - 2006 (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: 
44 99 16 07 / morten@farumlf.dk 
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JUNI 2006 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 06: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 08: Klubaften - almindelig hygge 19.30
  Orkla-deltagerne taler laks, laks og laks 
Lørdag 10: Juniortur - overnatningsfisketur ved Hillerød Slot  
  Tilmelding: Andreas - 28 53 13 38 
Torsdag 22: Foredrag i klubuset ved Niels Godsk 19.30
  Teknik og tips til Gule Rev turen 
Fredag 23: Sankt Hans Aften ved Farum Sø 18.00
  Ingen tilmelding - mød blot op! Der bliver fest! 
Lørdag 24: Sudertur til en god skovsø i Nordsjælland 19.00
  Tilmelding: Theis - 35 85 84 94 / 20 92 84 94 
 

JULI 2006 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Torsdag 06: Klubaften - almindelig hygge 19.30 
Søndag 02: Laksetur til Orkla i Norge    
  Tilmelding: Niels Godsk - 49 26 61 81  
Mandag 17: Havtur til Det Gule Rev med Bonito    
  Tilmelding: Niels Godsk - 49 26 61 81  
Fredag 28: Havtur på Øresund med Nadia - buletur! 17.00
  Tilmelding: Niels Godsk - 49 26 61 81 
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AUGUST 2006 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Torsdag 03: Foredrag i klubuset ved Niels Godsk 19.30
  Teknik og tips til havmesterskabet 
Fredag 04: Kysttur - nattur    
  Tilmelding: Christian - 40 74 04 18  
Lørdag 12: Juniortur - karpetur til hemmeligt karpevand 16.00
  Tilmelding: Andreas - 28 53 13 38 
Søndag 13: Klubmesterskabet i havfiskeri 12.00
  Tilmelding: Niels Godsk - 49 26 61 81  
Torsdag 17: Klubaften - almindelig hygge 19.30 
Torsdag 24: Klubaften - almindelig hygge 19.30 
Torsdag 31: Klubaften - almindelig hygge 19.30 
 

SEPTEMBER 2006 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 04: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 07: Klubaften - almindelig hygge 19.00 
Torsdag 14: Klubaften - almindelig hygge 19.00 
Torsdag 21: Klubaften - almindelig hygge 19.00 
Torsdag 21: Geddetur til Fryken i Sverige    
  Tilmelding: Theis - 35 85 84 94 / 20 92 84 94 
Torsdag 28: Klubaften - almindelig hygge 19.00 
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”En af dansk lyst- og sportsfiskeri's store, Flemming Birch Jensen, døde pludse-
ligt lørdag den 11. februar. Han blev 74 år. 
 Som én af de fynske pionerer inden for kystfiskeriet efter havørreder blev 
Flemming Birch Jensen første gang landskendt for sin hjemmeproducerede træ-
wobler. Denne fynske wobler - ofte i farve-kombinationen gul/rød - blev grund-
laget for en hel virksomhed, som Flemming byggede op i de følgende år - natur-
ligvis med et navn så 
mundret og enkelt som 
Flemming selv: Flem-
mings Fiskegrej.  

Efterhånden fulgte 
andre woblere og blink 
med, foruden grossist-
virksomhed for andre 
producenters produkter. 

Mange af Flemmings 
blink er klassikere i en 
dansk spinnefiskers 
æske, og mange af dem 
blev produceret hjemme 
hos Flemming selv på 
den nedlagte gård ved 
Kerteminde.  

Der var altid fart og optimisme omkring Flemming. Og så var han et konkur-
rence-menneske, uanset om det var på Dalum Lystfiskerforenings berømte hold i 
"casting" - som det hed engang, eller om det som i lørdags drejede sig om at 
vinde DM i bordtennis for old-old boys.  

En af Flemming Birch Jensens helt store lidenskaber var det norske laksefi-
skeri, ikke mindst på Bones 
Valdet i Gaula, hvor Flem-
ming Birch Jensen og hans 
kone Inger var hver eneste 
sommer - og fangede mange 
laks. Flemming kendte hver 
en sten, hver en standplads, 
og en gladere mand kunne 
ikke findes nogetsteds i 
verden, end når Flemming 
hoppende fra sten til sten 
lige prøvede de gode pladser af med en Filur. Æret være hans minde.”  

(Bjarne Selvager Hansen, DSF, 14-02-2006) 

Flemming ved Gaula - Bones Valdet 
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”Danmarks flittigste lystfiskerskribent, Willy Sylvester Thomsen, er efter læn-
gere tids svækkelse død den 12. februar 2006. Han blev 91 år. 

Mange ældre læsere af Sportsfiskeren husker signa-
turen WT fra Sylvester Thomsens utrolige mange og 
alsidige artikler i bladet gennem en lang årrække. 
Naturligt blev det da også, at han fik sæde i redaktio-
nen – ligesom at han har fået Danmarks Sportsfisker-
forbunds guldnål. 

Willy Sylvester Thomsens viden og indsigt i lyst- 
og sportsfiskeriets mange facetter strakte sig ud over 
bladartiklerne til udgivelse af en stor stak bøger. De 
første kom i forlaget Chr. Erichsens ”Sådan-serie”, og 
blev så siden også om fiskegrej fulgt op fra andre 
forlag i ”gør det selv-genren”. 

I 1970 kom hans absolutte hovedværk ”Fiskebo-
gen” (Chr. Erichsens forlag), der ud over fiskegrej, 
fiskemetoder og den slags også oplyser om fiskearter 
og fiskebiolog samt visse juridisk prægede emner med relation til lyst- og 
sportsfiskeriet. 

Måske medførte bogen, at Sylvester Thomsen senere blev medredaktør ved 
Branner & Kochs 5 bind ”Dansk Sportsfisker Leksikon” (1976-78). Han har 

også medvirket ved Salomonsens leksikon. 
Sylvester Thomsens enorme lystfiskerviden og hans 

skribentvirksomhed blev ikke ”bare rystet ud af ærmet”. 
Nej, han var meget nøjeregnende med, hvad han oplyste. 
Slet så strengt gik det ikke til, når han underviste i flue-
binding. Med en let og fornøjelig undervisningsteknik 
under aftenskolen på Charlottegades skole i København 
skabte han mange gode fluebindere.  

En undervisning for et lille sjak fra Lystfiskerklubben 
af 1940 medførte i 1957 til stiftelse af det ærværdige 
Fluebinder� laug i København. Her var Sylvester overfi-
sker (oldermand) i mange år, hvilket lauget stadig bærer 
præg af. Medlem af Izaak Walton Klubben var han også. 
Æresmedlem fra 1988 og medlemsjubilar med 50 år for 
et par år siden. 

Naturligvis kunne denne meget vidende og ganske om-
stændelige lystfiskerforfatter undertiden virke noget akademisk. Men med et 
venligt væsen og en veludviklet humoristisk sans var han i virkeligheden et 
fornøjeligt bekendtskab. Hertil evnede han at omsætte sin viden til praktisk 
fiskeri. Undertiden til forbløffelse for medfiskere, når der ikke var fanget noget. 
Så kunne han sige: ”Så går jeg hen og gør det.” Og det gjorde han så!” 

(Julius Wedege, DSF, 17-02-2006)  
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”Det Gule Rev har endnu en gang budt på en opsigtsvæk-
kende fangst – denne gang er der tale om en fladfisk af de 
helt store. Det var nemlig ikke en torsk, men derimod en 
stor helleflynder, der huggede på Niels Jepsens Berg-
manns pirk, da han lørdag den 6. maj fiskede på Revet fra 
M/S Thailand.  

Helleflynderen var 120 cm lang og vejede 18,54 kg. Det 
gør den til en suveræn ny dansk rekord, hvis Niels Jepsen 
vælger at tilmelde den som en ny Danmarksrekord. Den 
nuværende danske rekord blev fanget på Det Gule Rev 
sidste år og lyder på 7,550 kg.” 

(Klaus Balleby, DSF, 17-05-2006)  
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”Det var sild Kristoffer Hovgaard havde til hensigt at fange og ikke en helt i 
rekordstørrelse, da han den 7. maj fiskede i Randers 
Fjord med en flok lystfiskere fra Grenå. 

- Den store helt havde taget den nederste flue på 
sildeforfanget, og Kristoffer var under hele fighten 
meget nervøs for om hans 0,20 line kunne holde. Det 
var nemlig hans første fisk i den størrelse, og vi havde 
ikke noget fangstnet med, fortæller Kristoffers far, 
Frode Hovgaard, der også var med på sildeturen. 

Det lykkedes dog Kristoffers storebror at håndlande 
fisken, der viste sig at være en ny potentiel Danmarks-
rekord. Helten målte 59 cm og vejede hele 2,320 kg og 
er dermed næsten et halvt kilo større end den eksiste-
rende Danmarksrekord på 1,850 kg, der også stammer 
fra Randers Fjord. 

- Dagen før fik en arbejdskollega også en helt på 39 
cm på et sildeforfang på samme sted, slutter Frode 
Hovgaard.” 

(Klaus Balleby, DSF, 11-05-2006)  
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”I Odsherreds Sportsfiskerforening har man de senere år intensiveret kontrollen 
med fiskeriet i Lammefjordskanalerne. Foreningens opsynsmænd har kørt mange 
tusinde kilometer for at kontrollere dagkort langs de 40 km lange kanaler, som 
foreningen har fiskeretten til.  

Det betaler sig, afslører de seneste tal fra udvalget, der forestår kontrollen. I 
år 2000 fiskede 42 % ulovligt. Siden var det 25 % i 2003, og de seneste tal fra 
2005 viser, at der nu kun er 18,5 %, som fisker ulovligt. Til gengæld er der flere 
grove udfald, fra de lovløse, mod kontrollanterne end tidligere.” 

(DSF, 09-03-2006)  
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”På en tur til Söröya i 
Nordnorge lykkedes det 
den danske havfisker 
Martin Christensen at 
lande den største torsk, 
der hidtil er fanget af en 
dansker, fortæller Nord-
ic-Sea Angling camp i 
en pressemeddelelse. 
Den gigantiske torsk 
huggede på en 300 
grams pirk på 60 meter 
vand og vejede hele 
31,7 kg fordelt på 142 
cm.  
Söroya er kendt for sit 
stortorskefiskeri, og der 
landes jævnligt torsk over 25 kg i området. Men torsk i den kaliber som Martin 
Christensen fangede er der langt imellem.”  

(Klaus Balleby, DSF, 27-04-2006)  
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”En stor udfarvet og formodentlig udleget 
hanlaks med en imponerende kæbekrog er 
fundet død ved Varde Å nær Karlsgårde. 

Laksen har ligget nogen tid og var i be-
gyndende opløsning, men et længdemål 
viste 133 cm og i fuld kondition kan fisken 
have vejet mellem 22-26 kg.  

Dinesens danske rekordlaks på 26,5 kg 
fra Skjern Å var 136 cm lang, så den død-
fundne Varde laks var altså af magnumstør-
relse. Måske er der tale om en af de gigan-
tiske "spøgelseslaks", som blev registreret 
under elfiskeri for godt et års tid siden.  

Vi må håbe, at kæmpelaksen nåede at vi-
deregive sine gener til nye generationer af 
Varde-laks.  

Fundet af den store fisk giver optimis-
men og forventningerne et ekstra lift før 
årets premiere første april.”  

(Orla Bertram-Nielsen, DSF,15-02-2006)  

�
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”En stor-brasen har længe været et stort ønske for Kasper Rasmussen fra Århus. 
Natten mellem onsdag og 
torsdag i sidste uge lyk-
kedes det til fulde at få 
indfriet dette ønske, da 
han landede én af årets 
foreløbigt største brasener 
i en jysk sø.  

- I løbet af de to nætter 
jeg fiskede, fik jeg to 
mindre brasen skudt til 
omkring 3 kg, men derud-
over fik jeg også, hvad jeg 
var kommet efter. Nemlig 
et styk herlig tyk plade på 
6,4 kg fordelt på 69 cm, 
fortæller Kasper Rasmus-
sen, der fangede den store brasen på dåse-/fodermajs. Læs mere på 
www.carp.dk” 

(15-05-2006, Klaus Balleby)  
 

���������

��1���������	���@�������

”En lidt slidt kliché siger, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. 
Ordsproget må dog siges at passe ganske glimrende på situationen i Mile Tutics 
kælder i Montenegro. Først fik han kælderen oversvømmet i forbindelse med en 
storm, men nu har han netop imponeret sine naboer med en fangst på hele otte 
ørreder - fanget i den vandfyldte kælder. 

- Det er fantastisk. Nu kan jeg fiske, når jeg vil, siger lystfiskeren ifølge ana-
nova.com. Oversvømmelsen indtraf, da en nærtliggende flod gik over sine bred-
der. Friske ørreder i kælderen er vel ikke det værste, man kan tænke sig.” 

(20. marts 2006)    
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”Magasinet Sportsfiskeren skal både matche den 
tid, det udkommer i - og det skal selvfølgelig 
komme til tiden.  

Sportsfiskeren har netop fået et nyt, frisk og 
tidssvarende layout, og endvidere er standarden 
hævet til et magasin med fast ryg, så det gør sig 
godt på sofabordet eller dér, hvor det nu læses 
mest... ” 

(Ole Wisler, DSF, 31-01-2006)  
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”Som tidligere omtalt på Sportsfiskeren.dk, bliver 
det snart muligt at fiske i Københavns Havn. 

Bekendtgørelsen, der beskriver de nye muligheder, er netop sendt i høring, og 
man forventer, at den kan træde i kraft den 6. februar 2006.  

I bekendtgørelsen gøres der tydeligt opmærksom på, at det fortsat er forbudt 
at drive fiskeri efter skrubbe, ørred, sild, ål og aborre, da disse arter stadig in-
deholder så store mængder miljøforurenende stoffer, at det udgør et sundheds-
mæssigt problem. 

Det gælder bestemt om at kunne kende forskel på de enkelte fiskearter, for 
overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, men straffen kan stige til 
fængsel i op til 2 år, hvis overtrædelsen sker forsætlig eller ved grov uagtsom-
hed, og overtrædelsen samtidig har medført sundhedsfare eller sker for at opnå 
økonomisk fordel. 

Nu bliver det spændende at se, om forbundets garnkampagne kan medføre til-
svarende skærpelser i strafudmålingen, hvad angår ulovligt fiskeri med 
faststående redskaber, som jo netop ofte sker med økonomisk vinding for øje.” 

(Henning Pedersen, DSF, 02-01-2006)  
 

 

Husk at du via medlemskab af "Farum Lystfiskerforenings Forbundsvenner” 
bliver medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Du støtter en god sag, 
modtager det glimrende blad "Sportsfiskeren" og opnår rabatter mange 
steder. Senior: kr. 260,- / Junior kr. 190,- / Familie: kr. 325,- 

Kontakt Morten Søndergaard på tlf. 4499 1607 eller på morten@farumlf.dk.  
�
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Hvidovre Sport 
www.hvidovresport.dk 
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Starten 
Jeg husker dagen som et sted på vest-
sjællands kyst. Vejret var ikke det bedst 
til fluefiskeri, da der var en frisk syd-
lig/sydvestlig vind med byger og regn 
ind i mellem. Vi er tilbage i midten af 
halvfjerdserne og det grej jeg gik med 
var det samme, som det jeg brugte i de 
jyske åer. Hvilke fluer jeg skulle bruge 
til kysten havde jeg ingen ide om, så et 
par af de jyske å-fluer kom en tur i salt-
vand. 

Nu var der heldigvis ingen andre ude 
at fiske den dag, så jeg havde hele her-
ligheden for mig selv. Den kasteteknik 
jeg anvendte ville en instruktør ryste på 
hovedet af i dag. DT linen # 6 gav ikke 
de lange kast, jeg tror såmænd kun det 
var halvdelen af linen, der var ude af 
topøjet. Forfanget, der var til åfiskeri, 
var heller ikke det optimale til kysten. 
Fisk hverken så eller mærkede jeg noget 
til. 

Man skulle måske tro jeg opgav flue-
fiskeriet og gik tilbage til spinnestan-
gen, hvilket jeg også gjorde på de føl-
gende ture til kysten, men fluefiskeriet 
havde alligevel givet mig mod på en tur til. 

Inden jeg tog til kysten undersøgte jeg om der var andre, der havde fået den 
samme ide. Det var der! I et blad så jeg en artikel skrevet af en i dag kendt for-
fatter. Jeg læste den igen og igen. Langsomt men sikkert blev mit fluegrej ænd-
ret fra å til det vi i dag kender som kystfluegrej. 

 
Kastekursus 
Kaste ordentligt med det kunne jeg stadig ikke. Tracking-dobbelttræk-pendling 
og fodstilling var for mig ukendte begreber. Et kastekursus måtte der til. Igen-
nem Danmarks Sportsfiskerforbund kom jeg på et kursus, der for mig var utro-
ligt lærerig, desværre har jeg glemt hvem instruktørerne var, men lære fra sig 
det kunne de!  
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Jeg har senere gået på andre kurser for at få finpudset min teknik, disse instruk-
tører kan jeg til gengæld godt huske. Det var folk som Arthur Oglesby - Barrie 
Welham - Jan Johansson og Göran Andersson.  

Et par af de danske er Steffen Juhl - Orla Bertram og Henrik Mortensen. Jeg 
går stadig på kastekursus den dag i dag, ikke så meget for at lære at kaste men 
mere for at lære de nye teknikker og møde andre fluefisker. I dag kan jeg fluefi-
ske på kysten i åen/elven og i søerne.  
 
Grejet  
Det grej jeg i dag bruger til kysten er 2 
stk. enhånds-stænger - # 5 og 8, hvor 
8´eren er en Kiwell 9.6 og 5´eren er en 
Sage 9.0. Jeg bruger kun skydehoveder 
til kystflue. De er nemme at arbejde 
med og giver de længste kast. Jeg bru-
ger kun 2 typer - en flydende og en 
intermediate.  

Forfanget går jeg til gengæld lidt op 
i og binder dem selv i forskellige læng-
der: 4-6 meter i # 8, 3-5 meter i # 5. 

Skal jeg bruge synkende forfang 
bruger jeg polyleaders i fast sink og 
ekstra fast sink. Forfangsspidsen er af 
Fluorcabon i tykkelserne 0.20 - 0.25 og 
0.28 mm. 
 
Fluerne 
De fluer jeg har i boksen er en blanding 
af kendte og egne mønstre. For lige at 
nævne et par stykker: Grå Frede - Slagteren – Juletræet og et par stykker jeg 
selv har lavet: Spiderman - The Killer og Listerrejen. 
 
Stederne 
Når jeg kommer til en kyst jeg ikke har fisket på før, bruger jeg altid nogen tid 
på at læse kysten af, inden jeg begynder fiskeriet. Et højt punkt er altid et godt 
sted at se kysten fra, det kan være en bakke, en skrænt eller en stor sten, et træ 
mm. Et par polariserende solbriller er et must i den forbindelse. 

Jeg ser efter hvor der er mørk bund inde under land, et rev eller flere store 
sten i vandet og om der er et ”badekar” langs kysten. Er der store søer ind som 
brækker et stykke fra land, kan man se, om der er et revle-gennembrud. Jeg ser 
efter store muslingebanker ålegræsbælter og tangbuske.  

Om der er gamle bundgarnspæle, der ikke bruges mere, de kan være knækket 
eller væltet, og så har jeg i de senere år haft succes med badebroer, som nogle 
steder er sat op langs kysten. 
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Overse ikke badebroerne 
Det var lidt af en tilfældighed jeg opdagede fiskeriet. Det var en meget tidlig 
morgen på Vestsjælland, jeg gik på en sandrevle et stykke fra land og det var i 
mellemtiden blevet højvande så igennem badekarret, kunne jeg ikke komme, 
(for dybt) men en badebro blev min redning. Mens jeg stod på broen for at sun-
de mig lidt, opdagede jeg til min store forundring, at der stod fisk lige inde un-
der broen. 

På hænder og knæ kikkede jeg mellem 
brædderne og så en ca. 2 kilos havørred svøm-
me rundt mellem pælende og guffe tanglopper, 
slikkrebs og små rejer i sig. Jeg går i dag al-
drig - og jeg siger ALDRIG! - forbi en badebro 
uden at min flue lige har været inde under den. 
 
Vind og vejr 
Hvordan så med vind, tager jeg på kystflue tur 
når det blæser? Ja da, det er netop, når der er 
vind på at chancerne er størst for fangst. Du 
skal bare bruge vinden som en hjælp i stedet 
for som en modstander, side- eller bagvind er 
det der skal til. 

Ikke modvind. Det kan lade sig gøre ved let 
til jævn modvind men så heller ikke mere, nej 
det kan næsten ikke blæse for meget for mig. 
Det var sjovt nok en meget kold og blæsende 
forårsdag jeg fangede min største fluefangede 
kyst-havørred nogensinde på 10,2 kg.  

En af mine fiskebrødre spurgte mig en gang, 
om man kunne fluefiske hele året rundt? Og ja 
det kan sagtens lade sig gøre, der må bare ikke 
være frost i luften. Er det frostvejr og du fisker 
i brakvand, sker der altid det, at topøjet på 
fluestangen fryser til og linen sidder fast, du 
kan tø øjet op med hånden og prøve igen. 

Men linen fryser ret hurtig fast igen og det bliver alt for besværlig at fiske.
 Der er ingen vej uden om - spinnestangen må frem, hvis du absolut vil fiske 
med flue i frostvejr. 
 
Vandtemperatur 
Det er min erfaring at vandtemperaturen har stor indvirkning på fiskeriet, jo 
ko1der det er jo langsommere skal fluen tages ind. I meget koldt vand (+1-4 ) 
har jeg en str. 6 - 4 flue på forfanget, den må gerne være farverig og synkende. 

Det sker, at den af og til sidder fast i bundplanterne, det er pudsig nok når jeg 
rykker den fri, at jeg får hug.  
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Årstiderne 
Vinterfiskeri med fluer efter havørred kan til tider være en meget kold fornøjel-
se. 

Forår og sommer er den bedste tid med fluestangen, der er nu så mange mu-
ligheder. Her tænker jeg på havørred, hornfisk, torsk og mu1ter på kysten. I 
vores søer lader gedder, aborrer, sudere og karper sig også friste af fluerne. Er 
man til Put and Take vand med regnbuer i, er det også bare om at komme af 
sted. I de jyske åer stiger havets sølvtøj nu op. Laks og havørred slås om 
standp1adserne, imens ser stalling og bækørred til fra sidelinen.  

Skulle man som jeg være bidt af 1aksefeber, så kalder Norge med de mange 
elve. Her står fiskenes konge og venter på dig. 
 
Fast fisk! 
"Bang" - havørreden har hugget, jeg står et sted på Reersø og er på natfluefiske-
ri. Det er sidst i august måned og vandet er varmt – omkring 18-19+. Lidt til 
højre for mig står Christian med spinnestangen og har ikke mærket noget, mens 
jeg bakker op på stranden med højt 1øftet fluestang. Løslinen får jeg hurtig 
spo1et ind og fighten kan tage sin begyndelse.  

Fisken tager nogle hårde rusk i stangen og svømmer langs med kysten. Jeg 
sænker stangen ned så fluelinen lægger sig i vandet, det gør at ørreden får mod-
stand og så bremser det de hårde rusk. Fisken bliver dog ikke træt sådan lige 
med samme, den tager flere spring, inden den har løbet kræfterne af sig. 

Jeg syntes, at det er nu man får de bedste fights med havørreden, den er i top-
kondition og er meget kamplysten. Christian har set og hørt at jeg har fisk på, 
og er nu kommet hen til mig. "Skal jeg nette fisken for dig?," spørger han. "Nej 
jeg kaner den ind," siger jeg.  
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Det er for øvrigt meget få steder i Danmark at jeg bruger fangstnet, kun ved 
kyster med mange store sten i vandet og hvor det er svært at gå, tager jeg det i 
anvendelse.  

Havørreden var nu helt færdig så lidt efter lidt får jeg den ind. 2 kilo sølvtøj 
ligger og gisper i havstokken, det er i sandhed havets dronning der er kommet 
op på land. 

Jeg har et lille ritu-
al jeg udfører, når jeg 
har fanget en sølv-
blank havørred. Mine 
fiskebrødre ser af og 
til undrende på mig. 
Jeg tager fiskehatten 
af og bukker dybt, er 
tavs et øjeblik tager 
fisken op og stryger 
hånden ned langs si-
den af den. Jeg gør 
det i dyb respekt for 
den (vilde) natur vi 
endnu har i Danmark, 
såvel som i udlandet. 

Når fisken så er til-
beredt og skal spises, 
har jeg sørget for at 
der er en rigtig god 
flaske hvidvin til. 
Vine fra Alsace er 
dem jeg foretrækker, 
en flaske Château D’ 
Ittenwiller eller en 
flaske Clos Gaens-
bronnnel Willm er guf 
for ganen. 

Her vil jeg så slutte 
mit indlæg, jeg har 
forsøgt at beskrive 
kystfluefiskeriet som 
jeg har lært det. 

Er der nu noget du er i tvivl om eller gerne vil vide lidt mere om, er du vel-
kommen til at kontakte mig, pr. mail eller telefon. E-mail: john155@)jubii.dk - 
Tlf.: 44 94 28 09.” 

Knæk og Bræk fra kystfluefiskeren - John S. Rasmussen 
 
 

John med sit livs kyst-flue-havørred på 10,2 kg 
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Jacob Bøggild 
Farum Sø gedder 
”Første maj fejrede jeg 
geddepremiere på Farum 
Sø. På grund af den lange 
vinter var det et stort 
spørgsmålstegn, om gyd-
ningen var vel overstået og 
der ville være fisk i de frie 
vandmasser. Jeg dørgede 
med wobler over dybder 
fra tre til otte meter og 
længe skete der intet.  

Men så faldt et eksplo-
sivt hug. Efter et kvarters hård fight, med et imponerende spring ud af vandet 
som klimaks, kunne jeg lande min hidtil største gedde fra Farum Sø på 6,1 kg. 
Den var udleget og havde åbenbart ikke hørt noget om, at den ifølge kalenderen 
burde være i dårlig kondition. Desværre havde den inhaleret wobleren så dybt, 
at der måtte dømmes frikadeller. 

Det blev dagens eneste hug, så tydeligvis er der stadig mange gedder, som er 
på leg, eller i hvert fald endnu befinder sig helt inde på det lave. 

En aftentur torsdag den 11. maj 2006 på Farum Sø resulterede kun i et hug på 
wobler. Til gengæld var det en fin gedde på 4,4 kg. i rigtig god kondition. Den 
blev genudsat.  

Den 17. maj var jeg af sted igen. Denne gang blev det til en gedde på 4,8 kg. 

Fin Sjælsø-gedde 
Havde sønnen med på en eftermiddagstur mandag den 15. maj 2006 på Sjælsø 
for at han kunne træne geddefiskeri.  

Efter tolv af søens typiske mindre gedder mellem et og to kilo var grundfor-
men ved at være på plads. Satte derpå kursen ud over midtsøen og så faldt der et 
anderledes tungt hug på den ene wobler.  

En fin gedde på 5,75 kg, som det blev overladt til det fædrene ophav at fighte 
ind til båden, hvorpå sønnike nettede 
den perfekt. Herlig dag, hvem sagde 
at tretten er et uheldigt tal? Den store 
og alle øvrige fisk, minus én alt for 
forslugen, kunne genudsættes. 
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Sandarter fra Bagsværd Sø 
Onsdag den 12. april 2006 var jeg på Bagsværd Sø. På en tur i slutningen af 
december sidste år, der kastede et par mindre gedder af sig, havde jeg noteret 
mig de karakteristiske nøk i stangtoppen, 
som det giver, når sandart blot dasker til 
wobleren.  

Forsøg på at variere bådens hastighed 
førte ikke til noget, men jeg lovede at 
vende tilbage. Det gjorde jeg så bemeld-
te dag. Inden for en time fik jeg to sand-
arter på 2,8 og 2,6 kilo.  

Skønt når et målrettet sats giver et sådant resultat. Men det var også en per-
fekt eftermiddag til formålet med overskyet og fugtigt vejr. Begge fisk blev 
genudsat.”  

Mvh – Jacob Bøggild 
 

Niels Nyholm 
Stor Havørred fra Øresund 
”Som bifangst ved torskefiskeri fra kutteren ”Havstrygeren” fangede underteg-
nede den 23. februar 2006 en havørred på 4,2 kg og 71 cm – en tyksak som ty-
deligvis nød godt af Øresunds 
sild. Den huggede ca. 30 meter 
fra båden, mens pirken endnu 
befandt sig nær overfladen (vel 
5 meter nede).  

Pirken var en sølv/rød Romsø 
pirk på 150 g fra Flemmings 
Fiskegrej. Romsø pirken bevæ-
ger sig med livlige små bevæ-
gelser og udsender reflekterende 
glimt, når den synker ned gen-
nem vandmasserne. Hugget 
afslørede sig ved at linen pludselig kom sejlende mod mig, og efter at have sat 
krogen solidt ved hjælp af flere tilslag kom fisken nu op på land.    

Fisken fik nogle drag over nakken, så den faldt til ro, men kort efter begyndte 
en omgang voldsomme hop nede i den plastickurv hver især har til fangsten. 
(Den blev dog håndspålagt og beroliget). 

Fisken blev fotograferet på skibet af en fotograf fra rederiet, Elida havfiskeri. 
Vægten er skippers officielt noterede, som med en decimal mere ved hjemkom-
sten blev bestemt til 4,16 kg, inden rensningen gik i gang  

Min første havørred fra ”åbent hav” men nok ikke den sidste. Det er da logisk 
at tænke sig at der lusker flere ørreder rundt og fouragerer i sildestimerne.” 

Hilsen - Niels Nyholm 
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Mathias ”junior-horn” Nielsen 
Ny personlig rekord-gedde 
”Hej Kulmulen!  

Den 7/5 var jeg med min 
far og svoger (Bjarne Horn) 
på geddefiskeri. 

Det blev en af de bedre 
dage på søen, hvor de største 
gedder vejede 7,0 - 9,2 - 9,6 
og 9,8 kg.  

Den største på 9,8 kg fan-
gede jeg.  

Det var en ny personlig re-
kord og min 12. gedde over 
5,0 kg.” 

Med venlig hilsen 
 Mathias Nielsen 10 år 

 

Lars ”Frø” Nielsen 
Debut-ørred på kysten 
”I påsken var jeg flere gange 
ude og dyppe snøren fra Ky-
sterne ved Stevns. 

Jeg har svært ved at tro, at 
man skulle være heldig og 
træffe en fisk i alt det vand, og 
svært ved at tro på at grej og 
metode er rigtig.  

Men så pludselig var der 
bid, én stanglængde fra 
topøjet, 5 meter fra bredden. 

Fisken svømmede meget udramatisk med op på 
land. Havørred cirka ét kilo og cirka 45 cm.”  

Lars Frø 
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Klaus Vestergaard 
Imponerende å-havørred 
”Hej Morten! En enkelt fangstrapport fra undertegnede, der i Nive Å den 8. 
april fik en næsten blank havørred på 5,8 kg og 84 cm.  

Den snuppede en ambulancefarvet flydende Rapala 7 cm og var desværre for 
dybt kroget, hvorfor den ikke lod sig genudsætte.”  

Knæk & bræk - Klaus 
 

John Svarre Rasmussen alias ”Stille-John” 
Flot premiere-havørred fra Karup Å 
”Jeg var som vanligt med til premieren i Karup Å onsdag den 1. marts 2006. 

Jeg fiskede ved Vredsted og en farvet havørred på anslået 3–3,5 kg tog på 
min spinner – en Mepps nr. 3 med mange farver (rød/gul/sort). 

Ørreden ville have 
opnået en 4. plads, 
hvis den var blevet 
indvejet, men jeg 
genudsatte den i ste-
det.” 

Hilsen – John 
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Klaus Munck 
En laaaang vinter! 
”Mandag den 10. april 2006 var det endelig tid til at komme i gang med fiskeriet 
på Præstø fjord efter en laaaang vinter. Det var dog ikke imponerende hvad der 
skete på denne premiere tur. En enkelt havørred på 41,5 cm - 2 yderligere hug 
og en knækket stang. 

Onsdag den 12. april havde jeg lige som så mange andre kystfiskere gået og 
sukket over den lange vinter med stift vand. Men nu skulle det være! Efter et 
par undermålere fik jeg en blank kystørred på 2,1 kg på min en Stripper – mit 
favorit-kystblink.”  

Stam Line - Klaus 
 

Christian Hansen 
Kyst-havørred 
”Hej Morten - havde læst på Internettet, at der 
skulle være godt med overspringere ved Møn, 
så uden at kende det store til pladserne 
dernede var jeg på en testtur til Møn den 29. 
januar. Der var en del is, men på de østvendte 
kyster var der frit.  

Jeg fandt en plads med lækker leopardbund 
med blandede muslingebanker og sten og blev 
efter et par timer belønnet med denne smukke 
overspringer på 54 cm og 1,500 kg. 

Herudover havde jeg et par forsigtige hug, 
men det blev ved den ene.” 

Med venlig hilsen - Christian Hansen 
 
 

 

Jan E. Sørensen 
Legestue i fjorden 
”Jeg var ude at dyppe snøren en eftermiddag i 
påsken, i Isefjorden, på Hornsherredsiden, mel-
lem Hammer Bakker og Vellerup Vig. 
I mine mange, mange år som lystfisker har jeg 
aldrig set og mærket så mange havørreder på så 
kort tid! 
Det endte med 5 ørreder, hvoraf jeg lod den ene 
slippe, da den så lidt klejn ud, selv om den 
holdt målet. Jeg havde heller ikke brug for flere end de 4 som var lidt under 
kiloet og knap 45 cm alle sammen. De blev alle taget på G/S blink.”  

Med venlig hilsen - Jan E. Sørensen 
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Niels Godsk Jørgensen 
Super-kystørred fra Møn 
”Hej Morten - her er lige en lille fangst rapport fra Møn fra den 5. maj 2006. 

Havde spurgt Christian fra bestyrelsen om han ville med en tur til møen den 
kommende fredag men det kunne han desværre ikke. Så vel ankommet til møn 
efter en lang køre tur til min udvalgte plads kunne jeg konstatere at en lokal 
også havde valgt at fiske på samme plads. Nå men der er jo plads nok, så jeg 
begyndte at rigge mit grej til, imens jeg gjor-
de dette kom den lokale op fra  
stranden med en flot 4,5 kg havørred.  

Efter en lille sludder kørte han hjem da han 
skulle på arbejde. Så optimismen var i top, da 
jeg kom ned til stranden, for var der en stor 
fisk var der sikkert også flere.  

Men 5 timer senere og efter at have 
gennemfisket strækket flere gange og fanget 3 
små pjevser på 40-45 cm., kom endelig det 
hug i fiskestangen jeg havde håbet på. En god 
havørred røg ud af vandet hvorefter den 
flåede 30-40 meter line af for igen at tage to spring ud af vandet. Det ser sgu´ 
godt ud (men øger nu også spændingen lidt rigeligt.)  

Efter ca. 10 minutter og et par runder rundt om mig selv og nogle store sten 
kunne jeg nette en dejlig havørred på 74 cm og 5,525 kg. En dejlig fed blank 
fisk.” 

Hilsen - Niels G. Jørgensen  
 

Peter Silberg 
Endnu en flot å-havørred 
”Hej Morten! Årets første måned har kastet et par gode fisk af sig. 
Således var jeg ved Store Vejle Å den 7. januar 2006 med fjordrejer efter abor-
re. Det blev til ca. 20 aborrer med den største på 1,060 kg. Alle fisk behørig 
genudsat. 

Å-premieren den 16. januar 2006 bød kun på en enkelt fisk på ca. 5 timers fi-
skeri. Til gengæld var det en havørred på 6,500 
kg fanget på en orange 7 cm. Rapala-wobler. 

Det var en flot og fed hunfisk som gav en rig-
tig god fight, men da den var let farvet blev den 
selvfølgelig behørigt genudsat. 

Jeg har kun billeder via. gl. filmrulle, så foto 
af fisk må jeg eftersende.” 

Med venlig hilsen - Peter Silberg 
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Peter Åge Larsen 
Hornhylere over alt! 
”Jeg benyttede Fiskeringens båd 31-1 sammen med min søn Christian på 11 år. 

Planen var at trolle efter havørred i overfladen nær kysten med flydende wob-
lere, og evt. tage et par torsk og hornfisk med i købet. Vi startede fra Vedbæk 
kl. 9 om morgenen. Det viste sig hurtigt, at det ligefrem vrimlede med hornfisk, 
de huggede næsten uafbrudt.  

Vi satte en lille efterhængt trekrog på hver wobler for at kroge dem, og fan-
gede mange. Der gik enkelte torsk omkring 1,5 kg på woblerne også. Efter en 

time viste en af Christians 
hornfisk sig at være en lille 
havørred på 42 cm. Allerede før 
frokost havde vi så mange 
hornfisk at vi begyndte at genud-
sætte dem.  

Desuden fjernede vi de små ef-
terhængte trekroge for at prøve at 
undgå hornfiskene. I øvrigt uden 

særlig meget succes – de huggede hele tiden, og der er altid nogle som bliver 
siddende.  

Kort efter fik Christian hug af en tung fisk som viste sig at være en havørred. 
Den var noget større end den første, det tog lidt tid at få den i båden. Den var 
2,25 kg og 59 cm lang - 
Christians hidtil største. 

Resten af dagen gav 
hug af yderligere to hav-
ørreder, som dog begge 
slog sig løs, samt masser 
af hornfisk og solskin. 
Samlet fik vi 2 havørreder 
i båden, plus 4 torsk og en 
frygtelig masse hornfisk, 
jeg opgav at tælle, da vi 
nåede 50.  

Vi hjembragte 2 
ørreder, 4 torsk og 15 
hornfisk. Langt de fleste 
hornfisk blev genudsat. 

Christians balsatræ-wobler blev gennemhullet af hornfisketænder, og ser nu 
ret molesteret ud. Men ifølge Christian var det hans hidtil bedste fisketur! 

Selv vil jeg huske dagen for at jeg aldrig kunne slappe af bare et øjeblik. Der 
var konstant hug.”  

Mvh. -  Peter Åge Larsen 
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Claus Søndergaard 
Tur efter rimter 
”Efter at have forceret et veritabelt snevejr omkring Greve var det en fornøjelse 
at stige ud af bilen ved broen i Varpelev. Sanglærkens triller lød fra oven, og 
viberne flaksede rundt over marken. I baggrunden svømmede sangsvanerne 
rundt på den oversvømmede eng, og rørspurvene puslede i krattet.  

Humøret gik dog et par takker nedad, da jeg stod på broen og spejdede efter 
fisk. Åen var gået over sine bredder og lignede en kop kaffe med for meget 
mælk, og sigtbarheden var nærmest nul.  

Ikke just de bedste forhold, men min fiskemakker Jan Kierch og jeg kastede 
os ud i fiskeriet med krum hals. Vi mødtes igen efter en times tid kun for at 
konstatere, at ingen af os havde mærket liv i den anden ende af snøren. 

Efter en kop 
frustrationskaffe fortsatte vi 
jagten på rimterne. 
Heldigvis kom min turens 
tredje deltager, Per Stig, 
lidt op ad formiddagen og 
viste os, hvordan 
rimtefiskeriet bør gribes an. 

Men som skrevet så 
fangede Per Stig efter en 
hård arbejdsindsats en flot 
rimte på ca. 1,75 kilo.  

Jeg holdt mig lidt i 
baggrunden med lidt 
bifangster i form af et par 
havørreder, hvor den største 
var en lidt slank fisk på 
2,65 kilo og 65 cm lang.” 

De ferske vande lever endnu! 
Sæsonstarten har ikke været den bedste, idet både rimter, sudere og karusser har 
svigtet fælt. Men som lystfisker er man jo uforbederlig optimist, så jeg tænkte 
midt i maj, at det måtte være på tide med et karpesats.  

Jeg slæbte derfor mandag den 15. maj grejet ned til søbredden, hvor jeg in-
stallerede mig og gjorde klar til en overnatning. Belært af den dårlige start på 
sæsonen havde jeg slæbt lidt ekstra mad og kaffe med, så der basis for at trøste-
spise og -drikke, såfremt de finnede valgte melde fra til festen.  

Jeg lå derfor stadig i posen ved sekstiden, da jeg blev vækket af et screaming 
run på den yderste stang. Linen blev flået af hjulet og bidmelderen hylede som 
en afsindig, og jeg følte mig kaldet til at forlade mit leje og forskyde mit legeme 
til stangen for at få standset denne larm.  
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Når jeg nu alligevel havde rejst mig, besluttede jeg mig for at hale den forma-
stelige til bredden for en alvorssnak. Fisken havde desværre misforstået situati-
onen, for den valgte at blive direkte obsternasig og trække mod den anden bred! 

Det "diskuterede" vi så et karters tid, men det endte nu med, at den takkede ja 
tak til en puster i det fremstrakte net. 

Da jeg så fisken i nettet, var det min tur til at puste, for det var godt nok en 
bred fætter med en ordentlig dunk. En tur på vægten afslørede en kampvægt på 
11,3 kilo - YES! Ny pr. Det gjorde så heller ikke glæden mindre, at det var en 
usædvanlig smuk karpe med store uregelmæssige skæl og et gyldent rosa-agtigt 
skær omkring bugen og halepartiet.  

Fisken røg i sacken, mens jeg gjorde klar til at tage lidt billeder. Desværre 
regnede det nu en hel del, hvilket besværliggjorde optagelserne, men jeg fik da 
skudt et par fotos, inden dyret atter svømmede tilbage til sine venner.”  

Med venlig hilsen - Claus Søndergaard 
 

Esben Hagerup Andersen 
”Der kom en SMS til redaktørens mobil den 30. marts 2006: ”Ny rødfiskerekord 
3 kg hilsen Esben”.  

Esben var med på sæsonens første tur til Sørøya i Nordnorge. Hans mål var en 
20 kilos torsk, men han nåede ”kun” de 17 kilo. Til gengæld blev det til en ny 
klubrekord i form af en rødfisk 3 kilo. Vi glæder os til et foto. 

Til lykke til Esben. Det er med garanti ikke den eneste klubrekord vi får at se 
fra hans fiskestænger i denne sæson!”                                     Rekorden-Morten 
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1. omgang: perioden 16. januar 2006 – 15. april 2006 
 (KR: klubrekord – PR: personlig rekord) 

JANUAR - 2006 
Aborre 1,060 kg Peter Silberg Tryggevælde Å 070106 
Havørred 6,500 kg Peter Silberg Nive Å 160106 

FEBRUAR - 2006 
Havørred 4,200 kg Niels Nyholm Øresund 230206 

MARTS - 2006 
Havørred 3,0–3,5 kg John Svarre Rasmussen Karup Å 010306 
Rødfisk 3,000 kg Esben H. Andersen Sørøya/Norge 300306 (KR) 

APRIL - 2006 
Havørred 5,800 kg Klaus Vestergaard Nive Å 080406 
Havørred 2,650 kg Claus Søndergaard Tryggevælde Å 050406 
Havørred 2,100 kg Klaus Munck Øresundskysten 120406 
Sandart 2,800 kg Jacob Bøggild Bagsværd Sø 120406 
Sandart 2,600 kg Jacob Bøggild Bagsværd Sø 120406 
 

Valget på denne 1. omgangs ”Mulefisk” var ikke svært. Det blev Peter Silbergs 
flotte havørred på 6,5 kg fra Nive Å. Til lykke til Peter. Nærmeste konkurrent 
var Esbens flotte klubrekord-rødfisk. Årets første klubrekord! 

Rekorden-Morten 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Nedennævnte fisk indgår ganske vist først i næste omgangs ”Mulefisk”, men 
nævnes alligevel her og nu, da de alle er omtalt i fangstberetningerne. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

MAJ - 2006 
Gedde 9,800 kg Mathias Nielsen Esrum Sø 070506 (PR) 
Gedde 6,100 kg Jacob Bøggild Farum Sø 
Gedde 5,750 kg Jacob Bøggild Sjælsø 
Havørred 5,525 kg Niels Godsk Jørgensen Møn 050506 
Havørred 2,250 kg Christian Larsen  Øresund 000506 (PR) 
Spejlkarpe 11,300 kg Claus Søndergaard Bagsværd Sø 160506 (PR) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Så er der for alvor gang i ”Mulefisken” – husk at sende fangstberetninger til 
redaktøren: morten@farumlf.dk  
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Pr. 15. maj 2006 
 

Ferskvand 

1). Peter Silberg 120 point (havørred 6,5 kg) 81 % 
   (aborre 1,06) 39 % 

2). Claus Søndergaard 101 point (spejlkarpe 11,3 kg) 68 % 
   (havørred 2,65 kg) 33 % 

3). Klaus Vestergaard 72 point (havørred 5,8 kg) 72 % 

4). Jacob Bøggild 71 point (gedde 6,1 kg) 39 % 
   (sandart 2,8 kg) 32 % 

5). Mathias Nielsen 63 point (gedde 9,8 kg) 63 % 
 

Saltvand 

1). Niels Godsk Jørgensen 73 point (havørred/kyst 5,525 kg) 73 % 

2). Niels Nyholm 40 point (havørred/båd 4,2 kg) 40 % 

3). Bjørn Nielsen 31 point (torsk 9,5 kg) 31 % 

4). Bjarne Jensen 30 point (torsk 9,2 kg) 30 % 

5). Klaus Munck 28 point (havørred/kyst 2,1 kg) 28 % 
 

Husk at det er op til hver enkelt at kontrollere, at ovennævnte fisk og vægte er 
korrekte. Rettelser oplyses til redaktøren. 
 

�!!�G ��@�
��������#!!$�CH������������������#!!-D�

���	�����)�/��������

Aborre (2,675 kg), Brasen (6,7 kg), Bækørred (3,6 kg), Bækørred (p&t) (2,8 
kg), Gedde (15,4 kg), Havørred (8,0 kg), Helt (1,25 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 
(12,0 kg), Spejlkarpe (16,4 kg), Suder (3,75 kg) og Ål (2,118 kg). 

���
�����)�/������

Havkat (11,8 kg), Havørred(kyst) (7,5 kg), Havørred(båd) (10,3 kg), Hornfisk 
(1,15 kg), Hvilling (0,92 kg), Ising (0,625 kg), Laks(båd) (12,5 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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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), 
bookingkode, aktuel facilitet og bådnummer. For yderligere 
information se i FR-facilitetsmappen eller på hjemmesiden. 
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.su-booking.dk / www.fiskeren.dk) ���� 36 75 13 15 
Hvidovre Sport, Hvidovrevej 158, 2650  Hvidovre 
Mandag - Fredag kl. 1000 – 1700 eller bedst via: www.su-booking.dk 
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 
 



Kulmulen – 2•2006 55 

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.................…  675,00.-   Helårligt.....................… 300,00.- 
 Halvårligt...............…  340,00.-   Halvårligt...................… 150,00.- 
 Indmeldelsesgebyr....  200,00.-   Indmeldelsesgebyr........ 100,00.- 

 Familie-kontingent   Passivt støttemedlemskab 
 Helårligt.................…  975,00.-   Helårligt.....................… 250,00.- 

 Halvårligt...............…  490,00.-   DSF - Forbundsvennerne 
 Indmeldelsesgebyr….  200,00.-   Helårligt.....................…. 260,00.- 
       

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  ______ DSF  ______ Passiv 

____________________________________________________________
 (Dato og underskrift) 
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