(Lars Johansen var med på sommeraften-buleturen på
Øresund, hvor han for alvor fik testet sit nye multihjul)
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www.farumlf.dk

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
@ : steffen@faisst.eu

Solhøjpark 10
3520 Farum
: 4495 1062 / 4074 0418

christian.jorgensen@sandvik.com

Nemkonto: 1551 - 7 29 68 94 Indmeldelse – se www.farumlf.dk
Sekretær / Indmeldelse
Morten Søndergaard

Nøgler
Juniorleder
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
@: 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/ 2685 9126

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,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. 1 / 2007
Nr. 2 / 2006
Nr. 3 / 2007
Nr. 4 / 2007

–
–
–
–

15.
15.
15.
15.

januar 2007
april 2007
august 2007
november 2007

Oplag: 500 stk.
Ide & Layout: Morten Søndergaard.
Papir: 80 g / omslag 160 g.
Tryk: Digital Service, Hørsholm.
Distribution: Post Danmark.
Forsidefoto: Lars Frø
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”Redaktørens nytårsforsæt for 2007 – ét
af dem i hvert fald! – er, at Kulmulen
igen skal udkomme 4 gange årligt. Den
dårlige samvittighed og det begyndende
mavesår forbyder alt andet.
Tak til de der fortsat tror på ”projektet”
og uden at ryste på hænderne indsender
materiale til brug for bladet. Tak!
Bestyrelsens nytårsforsæt er endnu flere
spændende ture, arrangementer og sociale sammenkomster end i det forgangne
år. Her er det tilladt for alle at byde inde
med forslag – meget gerne ”lidt alternative”. Var det f.eks. noget med en
ølsmagning? Eller…?
Klubhuset har i nogen tid trængt til nytænkning rent indretningsmæssigt. Første synlige skridt er, at den imponerende
fotovæg så småt er ved at blive opdateret – der kommer mange nye fotos! Der
er ydermere tanker i gang vedr. renovering af køkkenet, isætning af vindue
mod søsiden, en bedre indendørs belysning m.m. Her er alle ligeledes velkomne til at byde ind med forslag, ideer og
ikke mindst frivillige hænder!
Bestyrelsens håb for medlemmernes
nytårsforsæt er, at flere beslutter sig for
at deltage i eller på anden måde støtter
op om foreningslivet – det er både sjovt
og på mange måder givende.
Endelig håber kassereren, at de fleste
husker at betale kontingentet for 2007 se mere andetsteds i bladet.”
Alle medlemmer og deres familie samt
andre med tilknytning til Farum Lystfiskerforening ønskes et rigtig god nytår!
0: 1 .$&1;5 $% ;5$/
www.farumlf.dk

Information
J 0
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Glæd en eller flere i familien eller omgangskredsen med en gave i form af et
medlemskab af Farum Lystfiskerforening. Det bliver mere og mere populært!
Gavemedlemskab betales til Farum Lystfiskerforening efter de gældende kontingentsatser. Foreningen sender relevant materiale og medlemskort samt et
velkomstbrev til gavemodtageren. Vi sender dig en kopi af velkomstbrevet som
kvittering for gavemedlemskabet.
!
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Foreningens elektroniske nyhedsbrev - Infomailen - søger til stadighed nye
medlemmer. Har du ikke tilmeldt dig infomailen, der jævnligt rundsender sidste
nyt om kommende ture og arrangementer, så mail straks til:
<
.
En del mails bliver jævnligt returneret med meddelelser som: ” quota exceeded” eller ”delivery to the following recipients failed” eller ”mailbox unavailable” eller verification failed” eller lignende. Det gælder for tiden disse mails:
tb@2fconsult.dk, Torbennips@mail.dk, n.s.h@get2net.dk, lenabrit-michael@
mail.dk, cpsuper@webspeed.dk, larsslagter3@hotmail.com,
lhn39b@hotmail.com, n.k.a-baloo@hotmail.com, pejs@privat.dk, jagt@fisk.dk,
knudsen@123mai.dk, rpm@tdcadsl.dk, poullange@lite.dk, mikwped@gmail.dk,
mm@byggejobbet.dk, henrik.reumert@privat.dk, henrikschmidt@mail.dk,
esa.leskinen@mail.tele.dk, samthor@jubii.dk, jesper@att.com, atc@dge.dk,
jens.poulsen@oncable.dk, info@xalonn.dk, jn@norklit.dk, martin@brise.dk,
felixx@mobilixnet.dk, Thorjoergensen@ofir.dk, tribestkth@ofir.dk,
mia82@ofir.dk, dortebruus@get2net.dk, moeslund@aab11.dk, dabe@whezzy.ruc.dk, bettetang@compaqnet.dk, l.j.wennecke@get2net.dk.
Har du fundet dig selv blandt ovennævnte – eller gekender en fiskeven – så
mail til info@farumlf.dk med den rette/nye mailadresse. På forhånd tak.
)8%=)
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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!
+ 4
+
+ 4
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Så er tiden kommet, hvor der skal betales kontingent
– denne gang for år 2007.
Girokortet til indbetaling af kontingent er via
postvæsenet udsendt i starten af december måned til
alle medlemmer.
Mangler du af en eller anden grund dit girokort,
skal du straks kontakte foreningens sekretær, Morten Søndergaard, på tlf. 44 99 16 07 el. via mail:
morten@farumlf.dk.
Ønsker du at spare Post Danmarks blodige gebyrer, kan du med fordel anvende Netbank eller lignende og overføre kontingentet direkte til Farum
Lystfiskerforenings girokonto: reg.nr. 1551 + gironr. 7 29 68 94. HUSK NAVN + MEDLEMSNUMMER.
"

*
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Senior: 675,- Junior: 300,- Familie: 975,lemskab: 250,- Sponsor: 995,-

Pensionist: 470,-

Støttemed-

Som det formentlig er de fleste bekendt, går hovedparten af kontingentet i Farum Lystfiskerforening til de sammenslutninger vi
er medlemmer af - Fiskeringen, SU og Dansk Havfisker Forbund.
Farum Lystfiskerforening skal den 28. februar 2007 fremsende medlemsliste til Fiskeringen. De af foreningens
medlemmer som på denne dato ikke er registreret
med betalt kontingent af foreningens kasserer bliver
slettet i medlemskartoteket og nyt indskud skal betales, før man igen kan registreres som medlem, så man
atter kan benytte Fiskeringens faciliteter. Så det betaler sig at indbetale til tiden!
Er du/I i tvivl om fortsat medlemskab så kan
du/I overveje at ændre medlemsstatus fra familie
til senior (hvis det er pengene der er afgørende)
el. ultimativt fortsætte som passivt medlem - så
bevarer du/I nemlig kontakten til foreningen,
indtil du/I igen synes, der er tid og lyst til at
tage ud at fiske.
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”Nogle har allerede meddelt, at de
udmelder sig af foreningen her ved
årsskiftet. Alle som én udtrykker de
at de er glade og tilfredse med
foreningen og de mange faciliteter,
men at de ikke føler at de får
udnyttet deres medlemskab nok –
som oftest på grund af manglende
tid.
Og hvad mon der så forstås ved
”udnyttet medlemskabet” – hvor
mange
fisketure
eller
andre
klubarrangementer skal der egentlig
til for at der er ”et tilfredsstillende
resultat på bundlinien!?”
Jeg tror, at man i den forbindelse
skal være meget opmærksom på ikke
at gøre alt op i ”mål og midler”. Det
at være medlem af en fiskeklub kan,
skal og må ikke sammenlignes med
det at være medlem af f.eks. en
idrætsklub med faste træningstider tirsdage og torsdage fra kl. ditten til kl. datten – sådan fungerer en fiskeklub og selve interessen for lystfiskeri ganske enkelt ikke!
Det fungerer langt mere autonomt (for nu at bruge et ord, der er oppe i tiden!)
og min bøn er derfor: prøv at tænke lidt mere utraditionelt når det fremtidige
medlemskab af fiskeklubben overvejes. Prøv at lade være med at gøre alt op
målbare resultater – ”nåede jeg nu også de 4,75 planlagte fisketure i år!? Nej
kun 3,25 ture – så melder jeg mig ud!”
Fornem i stedet forventningen til kommende ture og føl glæden over de mange muligheder et medlemskab giver for at komme ud i naturen med fiskestangen
ved din side og koble af – det er ting som ikke kan købes for penge!
Og fik du ikke fisket ”nok” i indeværende år, så sker det nok til næste år –
mulighederne er i hvert fald til stede – endda i overvældende omfang. Som et
medlem udbrød: ”Der er jo faciliteter og muligheder nok til 9 lystfiskerliv!”
Farum Lystfiskerforenings bestyrelsen og tilknyttede medlemmer med tillidshverv har i hvert fald ikke tænkt sig at læne sig tilbage i 2007! Planlægningen af
årets ture og arrangementer er således i fuld gang - du kan godt begynde at glæde dig!”
Morten Søndergaard
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Torsdag den 22. februar 2007 kl. 1930 i "Fiskerhytten"
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Dagsorden
1). Valg af dirigent.
2). Formandens beretning.
3). Kassereren fremlægger revideret
regnskab.
4). Behandling af indkomne forslag.
5). Bestyrelsen fremlægger forslag til
budget.
6). Valg til bestyrelsen.
7). Valg af suppleant, revisor samt
revisorsuppleant.
8). Eventuelt.

Ad. 1

Valg af 2 stemmetællere.

Ad. 4

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse (= onsdag den 14. februar 2007).

Ad. 6

På valg er
Kasserer: Steffen Faisst.
Bestyrelsesmedlem: Christian Jørgensen.
Bestyrelsesmedlem: Theis Kragh.
Bestyrelsesmedlem: ledig – skal det være dig?

Ad. 7

På valg er endvidere
Bestyrelsessuppleant: Thomas Petersen.
Bestyrelsessuppleant: Niels Olsen.
Revisor Thomas Lütken og revisorsuppleant Tom Sørensen.

Ad. 8

Uddeling af årets pokaler, gavekort m.v.
Samt mulighed for køb af nøgler, stofmærker m.v.
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Kom nu med!

Ture og arrangementer
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Du vil jo godt!
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Se kalenderen midt i bladet for en kronologisk oversigt

JANUAR 2007
Mandag den 8. januar 2007 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset

Torsdagene den 4. og 18. januar 2007 kl. 1900
Fluebinding i klubhuset
Den legendariske fluebinder Long-John, har ladet sig overtale - en sidste sæson!
- til at være instruktør i den ædle kunst at binde fluer. Kurset er åbent for alle,
men man skal have været med nogenlunde fra starten,
(som var i november 06), fordi kurset er baseret på at
deltagerne hele tiden bliver lidt klogere, og at de skal
bruge det de har lært for at forstå det de skal til at
lære. Men har du været på ét af Johns kurser før, eller
er du meget rutineret, kan du måske blive optaget på kurset.
Fluebinding finder sted samtidig med den almindelige klubaften, hvor alle er
velkomne til at deltage og beundre de dygtige fluebindere.

Torsdag den 11. januar 2007 kl. 1930
Ordinær klubaften

Torsdag den 25. januar 2007 kl. 1930
Foredrag i klubhuset – norske laks og lakseelve
John Svarre, alias Stille John, vil fortælle om Norsk
Sølvtøj. John er en rutineret laksefisker, med masser af
fisk og erfaringer fra de store norske elve – bl.a. Gaula,
Orkla, Driva og Lærdalselven. I sommers fik han ”lov
til” at betræde de samme laksestier som selveste Svend
Saabye fiskede i sin tid – noget der ellers er lukket land
for almindelige fiskere. Kom og hør John og se hans
egne optagelser på DVD fra sommerens fiskeri. John
tager også sit grej med, der hovedsageligt består af
fluegrej, men dog også noget spinnegrej.
Kulmulen – 3•2006
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Du vil jo godt!

Lørdag den 6. januar 2007
Kysttur til Sverige
Sted og tid. Afgang klokken meget tidlig
Indhold: Den årlige tur til de Syd-Svenske kyster
hvor der fanges rigtigt store havørreder netop på denne årstid!
Turleder og tilmelding: Christian Jørgensen: 44 95 10 62 / 40 74 04 18.

Fredag den 19. januar 2007
Buletur på Øresund med Nadia
Sted og tid: Afgang Helsingør
statshavn klokken 8, slut klokken
15.
Indhold: Vi har entreret med Øresunds skrappeste skipper, Det er hardcore bulefiskeri med megen sejltid, hvor
der kun fiskes når der er noget at se på ekkoloddet. Husk kraftigt grej og store
poser til fangsten.
Turleder og tilmelding: Tilmelding Niels Godsk Tlf. 4926 6181
PRIS: . Kun kr. 200!! Skipper Lars Pryds har givet os turen til en meget generøs
pris. (Er det måske rabat for sommerturens ufrivillige ”drivfiskeri”?)

Lørdag den 27. januar 2007
Buletur på Øresund med Bonito
Sted og tid: Afgang Helsingør Statshavn
klokken 7, slut klokken 12.
Indhold: Vi har entreret med Øresunds
bedst fangende båd. Det er hardcore bulefiskeri med megen sejltid, hvor der kun fiskes når der er noget at se på ekkoloddet. Husk varmt vandtæt tøj.
Turleder og tilmelding: Ole Gammelmark telefon 4364 0273 / 2968 6125
PRIS: Kun kroner 220 (Den favorable pris skyldes at Farum Foreningen yder
tilskud kr.100 pr. billet.)

FEBRUAR 2007
Mandag den 5. februar 2007 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset

Torsdag den 8. februar 2007 kl. 1930
Ordinær klubaften

10
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Du vil jo godt!

Torsdag den 1. februar og 15. februar 2007 kl. 1900
Fluebinding i klubhuset – se tidligere omtale

Torsdag den 22. februar kl. 1930
Generalforsamling i klubhuset – se indkaldelse andetsteds i bladet
Hvis du render rundt med et uforløst foreningsmenneske i maven, er der gode
muligheder for en post i bestyrelsen!
Efterfølgende kortvarig generalforsamling i ”Forbundsvennerne”

Tirsdag den 20. februar 2007
Buletur på Øresund med Bonito
Dato: Tirsdag den 20. februar.
Arrangement: Buletur på Øresund med Bonito
Sted og tid: Afgang Helsingør Statshavn klokken 7,30 og hjemkomst klokken 15,30
Indhold: Vi har entreret med Øresunds bedst
fangende båd. Det er hardcore bulefiskeri med
megen sejltid, hvor der kun fiskes, når der er noget at se på ekkoloddet. Husk
varmt vandtæt tøj, kraftigt grej og store poser til fangsten.
Turleder og tilmelding: Ole Gammelmark telefon 43 64 02 73 / 29 68 61 25
PRIS: Kun kroner 320
(Den favorable pris skyldes at Farum Foreningen yder tilskud kr.100 pr. billet.)

Marts 2007
Mandag den 5. marts 2007 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset

Torsdag den 1. marts og 15. marts 2007 kl. 1900
Fluebinding i klubhuset – se tidligere omtale

Torsdag den 8. marts kl. 1900
Indkøbsaften i Sport Dres
Butikken holder åben – kun for Farum medlemmer - fra klokken 19 og indtil vi
ikke orker mere. Der tilbydes særlige tilbuds priser – Specielt for Farum medlemmer! Kom og gør et godt køb!

Kulmulen – 3•2006
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Torsdag den 22. marts 2007 kl. 1930
Foredrag i klubhuset – ekkoloddet
Ekkoloddet har udviklet sig fra at være elektronisk ekstraudstyr til at blive det primære redskab for mange lystfiskere. Lars
Frø vil fortælle om sine erfaringer med ekkolod til søfiskeri, og
gennemgå brugen af klubbens to udlånslodder, som netop har fået ny langtidslånerordning.

Torsdag den 29. marts 2007 kl. 1930
Foredrag i klubhuset – klubrekorder gennem tiderne
Klubrekorder gennem tiderne! Rekorden Morten har holdt styr
på klubrekorderne i mange, mange år, og han har fundet udsøgte
billeder og historier frem. Har du engang være klubrekordholder er du måske på
denne aften, og ellers er der masser af lystfiskerstof til eftertanke og inspiration.

Lørdag den 10. marts 2007
Buletur på Øresund med Bonito
Sted og tid: Afgang Helsingør Statshavn
klokken 7, slut klokken 12.
Indhold: Marts-turen har tradition for
store fangster. Vi har entreret med Øresunds bedst fangende båd. Det er hardcore bulefiskeri med megen sejltid, hvor
der kun fiskes når der er noget at se på ekkoloddet. Husk varmt vandtæt tøj.
Turleder og tilmelding: Ole Gammelmark telefon 43 64 02 73 / 2 968 61 25.
PRIS: Kun kroner 220 (Den favorable pris skyldes at Farum Foreningen yder
tilskud kr.100 pr. billet.)

Søndag den 18. marts 2007
Arbejdsdag i og ved klubuset
Sted og tid: Vi mødes klokken 9 til morgenkaffe og slutter
ved middagstid. Måske spiser vi frokost sammen og arbejder
en enkelt time mere.
Indhold: Der er mangt og
meget som godt kan trænge
til en kærlig hånd. Der skal
hænges nye trofæ-fotos på
væggene, fældes træer på
grunden, og ryddes op i skure og skabe. Kom og
mød klubkammeraterne til et anderledes arrangement, vor der er god tid til at udveksle lystfiskeroplevelser.
Turleder og tilmelding: Ingen tilmelding, mød bare op.
12
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Lørdag den 24. marts 2007
Kysttur til en kyst i Danmark
Sted og tid: En kyst i Danmark (og omegn) Vi mødes super tidligt om morgenen.
Indhold: Her er et arrangement 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.
Turleder og tilmelding: Christian Jørgensen: 44 95 10 62 / 40 74 04 18.

April 2007
Søndag den 8. april 2007
Kysttur til en kyst i Danmark
Sted og tid: En kyst i Danmark (og omegn).Vi mødes super tidligt om morgenen.
Indhold: Påskesøndag plejer at være et rigtigt godt valg til en gang spin eller
flue efter kystens sølvtøj. Vi går efter den ægte vare, men en regnbue eller to
tages med som sidegevinst.
Turleder og tilmelding: Christian Jørgensen: 44 95 10 62 / 40 74 04 18.

Mandag den 16. april 2007 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset
(Udsat på grund af påsken).

Torsdag den 12. april 2007 kl. 1930
Ordinær klubaften

Torsdag den 26. april 2007 kl. 1930
Foredrag i klubhuset – sådan vinder du geddepokalen!
Lars Frø vil fortælle om de mange, mange forsøg, der endte med, at han forrige år, endelig
vandt pokalen.
Han har prøvet alt, lige fra woblere, spindere,
regnorm, levende agn til formandens røde pølser
på et krogsæt. Kom og få inspiration og fiduser
til den forestående geddepremiere.
(Vi gennemgår også hvordan, og hvor, man
fanger skaller til agn).

Kulmulen – 3•2006
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Torsdag den 19. april 2007 kl. 1930
Klubaften for nye medlemmer
Intro-aften for nye medlemmer. Vi gennemgår
faciliteterne, og forklarer hvordan man kommer
ud at sejle, og hvordan man benytter de øvrige
muligheder. (Gamle medlemmer er også velkomne, hvis de trænger til at få tingene forklaret en gang mere).

Lørdag den 14. april 2007 kl. 0900
SU-broen og bådene sættes i vandet
Sted og tid: Fiskerhytten fra klokken 9 til
klokken 13
Indhold: Det sikreste tegn på at vi går mod
lysere tider, mod forår og lystfiskeri, er når
lystfiskerbroen i Farum Sø sættes i vandet.
Det er også her man mødes med foreningens øvrige medlemmer og udveksler
fiske-erfaringer. Der er morgenkaffe med brød klokken 9 og frokost klokken 12.
Turleder og tilmelding: Tilmelding Lars Frø: lhn3@mail.dk - tlf. 44 95 05 18
eller bare møde op.

Maj 2007
Mandag den 7. maj 2007 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset

Torsdag den 3. / 10. / 24. og 31. maj 2007 kl. 1930
Ordinære klubaftener

Søndag den 6. maj 2007 kl. 0700-1500
Gedde-premiere på Farum Sø
Indhold: Årets højdepunkt i Farum Foreningen. Vi mødes til dybt alvorlig og seriøs kappestrid på Farum Sø:
Der er benhård konkurrence om at fange den største gedde, og blive indehaver af vandre-pokalerne for seniorer
og juniorer. De fem største junior gedder og fem største
senior gedder, udløser en overflod af grejpræmier: Lækre
stænger, liner, endegrej og alverdens øvrige artikler som
er nødvendige for den moderne lystfisker. Lodtrækningspræmier for alle, og præmiegaranti for juniorer!
Konkurrencen er tilrettelagt så fiskene kan genudsættes.
Turleder og tilmelding: Lars Frø, ingen tilmelding, mød bare op.
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Lørdag den 19. maj 2007
Kysttur til en kyst i Danmark
Arrangement: Aften - kysttur
Sted og tid: En kyst i Danmark. Det er
på denne årstid at Kystens sølvtøj trækker ind under land i skumringen. Vi kender det rigtige sted og nu kommer vi også på det rigtige tidspunkt!
Turleder og tilmelding: Christian Jørgensen: 44 95 10 62 / 40 74 04 18.

Juni 2007
Mandag den 4. juni 2007 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset

Torsdag den 7. juni 2007 kl. 1900
Ordinær klubaften
Ingen klubaften i juni p.g.a. Laganturen.

Torsdag den 7./ 8./ 9. og 10. juni 2007
Weekendtur til Lagan-elven
Sted og tid: Overnatning i Laganhytten. Fællestransport i biler til individuelle tider.
Indhold: Vi fisker efter de attraktive blanke
opgangslaks.
Turleder og tilmelding: Morten 44 99 16 07.
Der skal betales dagkort.

Onsdag den 6. juni 2007 kl. 1900
Fyraftenstur på Farum- eller Furesø
Sted og tid: Fiskerhytten klokken 19 til 23
Indhold: Vi ser vejret an, men satser først og fremmest på at komme over i
Furesøen og fange en sandart! På
denne tid af året kan Furesøen
også risikere at diske op med godt
aborrefiskeri. Hvis vejret kun er til
Farum Sø, er det lige årstiden hvor
geddefiskeriet er allerbedst. Medbring levende agn, pirke, tunge
jigs, woblere og regnorm!
Turleder og tilmelding: Tilmelding Lars Frø: lhn3@mail.dk - tlf. 44 95 05 18 eller bare møde op.
Kulmulen – 3•2006
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Torsdag den 14. juni 2007 kl. 1900
Fyraftenstur på Farum- eller Furesø
Sted og tid: Fiskerhytten klokken 19 til 23
Indhold: Vi ser vejret an, men satser først og fremmest på at komme over i Furesøen og fange en
sandart! På denne tid af året kan Furesøen også
risikere at diske op med godt aborrefiskeri. Hvis
vejret kun er til Farum Sø, er det lige den årstid
hvor geddefiskeriet er allerbedst. Medbring levende
agn, tunge jigs, woblere og regnorm!
Turleder og tilmelding: Tilmelding Lars Frø:
lhn3@mail.dk - tlf. 44 95 05 18 eller bare møde op.

Lørdag den 23. juni 2007 kl. 1800
Sankt Hans Aften ved Fiskerhytten og Farum Sø
Sted og tid: Fiskerhytten ved Farum Sø, fra klokken 18.
Indhold: Årets fest i foreningen, og i år på en lørdag
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.
Ingen tilmelding, mød bare op.
Turleder og tilmelding: Grillmaster: Thomas og Theis.
Ingen tilmelding, mød bare op!

Lørdag den 30. juni 2007
Første dag i skolernes sommerferie.
Der overvejes yderligere arrangementer i form af ølsmagning i klubhuset (seriøs smagning!), weekendtur til Harasjömåla i Sverige, en
gå- eller rotur rundt om Farum Sø eller en kanotur ad Mølleåen fra
Frederiksdal og hele vejen ud til Øresund med efterfølgende spisning.

FARUM LYSTFISKERFORENING
NOGET FOR ALLE - NOK FOR DE FLESTE!

9

7

???
16

www.farumlf.dk

2
???
2
8

)
)

7
9

9

!

7

2
@;

%

3

)

@ A; %3B

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 – 2007
Dato

Dag

Tur

Sted

Bem.

4. februar
18. marts
29. april
19.-20. maj
16. juni
17. juni
1. juli
18.-19. august
4. november

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

DHF´s Pokalstævne
Roskilde Havfiskefestival
Hvidovre Cup
Skagen Havfiskefestival
Nordjysk Mesterskab
DHF´s Saltvandspokal
Torskecup
DM i havfiskeri
Jan & Bo´s Fladfiskecup

Helsingør
Helsingør
Helsingør
Skagen
Hirtshals
Hirtshals
Helsingør
Helsingør
Helsingør

Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.
Amb.

("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup)
;
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”Lad os slå de 2 vigtigste ting fast - Kom hurtigt ned til bunden og derefter hold
bunden.
Fiskeriet forgår faktisk udelukkende efter "buler" af torsk. En bule er en samling af torsk på bunden. Disse går op i vandet og jo højere og jo mere koncentreret fiskene står jo bedre. Disse buler ses af skipper vha. hans ekkolod, så når
man taler om en "6 meter bule", kan man se en bule på skippers ekkolod, der går
fra bunden og 6 meter op i vandet.
Hvad enten du fisker fra småbåd eller turbåd gælder det at skipper sejler ganske stille rundt og først når han ser en bule på ekkoloddet giver han besked på at
slippe pirkene. Så gælder
det om at være klar. Dvs.
du skal stå med stangen
ud over rælingen med
tommelfingeren på en
frikoblet spole. Så snart I
får signal (på turbåd en
klokke) skal du omgående
slippe tommelfingeren fra
spolen og bede til at din
pirk kommer først ned.
Det er ikke altid, men
meget ofte, at de store
fisk bliver kroget første
gang du hiver i stangen. Det er også det skipper regner med, når han "ringer på
klokken". Derfor vær klar - Det nytter ikke noget at du lige skal have stangen
løs, tændt en cigaret og åbnet en pilsner, før du lader pirken gå ned. Det er selvfølgelig ikke altid dem, der er først nede, der får fisk, men ofte er det tilfældet.
Til gengæld bør du ikke være så hurtig, at du slipper før skipper giver besked.
Det resulterer ofte i at din line kommer på tværs af de andre, og du ødelægger
dette stop, ikke bare for dig selv, men også for de andre. Derfor vent til skipper
giver besked - Han ved bedst!
Efter du har sluppet pirken løs, venter du til den rammer bunden og linen bliver slap. Nu slår du omgående hjulet til og hiver i stangen for at stramme linen
op. Det kan give problemer med overløb på hjulet når pirken rammer bunden.
Her skal du forsøge at sætte tommelfingeren let på spolen lige inden pirken
rammer bunden. På den måde kan du omgående standse spolen, når pirken rammer bunden, og stramme linen op ved at hive i stangen. Dette er lidt svært, det
kræver en god følelse for dybde og strømforhold, men det er alle pengene værd.
Skulle du få overløb på hjulet, så glem det, så hjulet til alligevel og hiv i
stangen. Så må du senere kludre dit overløb ud, men vær opmærksom på "knæk"
på linen. Mht. at "hive i stangen" - Jeg tror ikke du fanger flere fisk ved overdrevent at flå stangen op over hovedet hver gang.
18
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Tværtimod, tror jeg at flere store fisk hugger ved rolige end ved hidsige pirkebevægelser. Men en ting er sikkert - Du skal stramme linen hurtigt op.
Når du har fået pirken ned på bunden, er det meget vigtigt at den bliver der.
Det betyder at du kan skal lave 1-2 pirkebevægelser, før du skal frikoble spolen
og give line indtil pirken igen rammer bunden. Alt for mange
slår spolen til, når pirken rammer bunden, og derefter en masse
pirkebevægelser. Det betyder at din pirk kun er ved bunden de
første par gange. Derefter svæver den i vandet, hvor du oftest
ikke fanget noget. Derfor husk hele tiden at holde bunden. Dvs.
giv line, alt afhængig af strømmen, efter hver 1-2 pirkebevægelse.
Lad os nu antage, at du har gjort hvad du skulle og du har kroget et eller andet. Slap af og hold ikke fisken for hårdt. Dette kan ikke siges for tit - Du må
ikke have bremsen helt i bund eller hive og flå i stangen. Torsken er meget aggressiv lige når den er blevet kroget, så hvis du ikke følger disse råd, er der stor
chance for at du mister fisken.
Det kan være meget svært at mærke liv pga. strømmen og evt. linens elasticitet. Tag det roligt og lad torsken rase ud - lad bare linen gå af hjulet. Lige på
dette tidspunkt kan der være tvivl om det er "vor moder torsk" eller et bundhug.
Er du i tvivl, så prøv at hold stangen helt stille, nu kan du som regel se eller
mærke bevægelse hvis der er fisk. Men det kan være svært, så lad være med at
holde igen før du er helt sikker på det er bundhug. Herefter gælder det om at
være på mærkerne.
Ofte har flere folk fisk på og skibet driver
med strømmen. Prøv at komme op i den ende
at skibet hvor du er tættest på fisken (oftest i
stævnen). Det er nemmere sagt en gjort,
normalt er der "almindelig kaos" når skipper
har ramt bulen og flere har fisk på. Bevar
roen og forsøg på at styre uden om de andre
linen. Dette indebærer ofte, næsten akrobatiske øvelser, med at få stangen under, over og
udenom folk. Og hele tiden skal du sørge for
ikke at presse fisken alt for meget. Hvis der
virkelig er gang i den på skibet, kan fisken
godt komme langt væk inden skipper kan
sejle den op. Når der er kommet ro på sagerne og linen til fisken går nogenlunde lige ned for dig, kan du begynde at "pumpe" fisken op. Dvs. sæt stangen solidt i sækken (maven), løft stangen og når du
sænker stangen så drej ind på hjulet. Lad være med at stå med stangen under
armen og dreje på hjulet, så er der meget langt til overfladen...
Det siger sig selv, at du skal indstille din bremse inden fiskeriet begynder.
Den må ikke stå helt spændt, du når simpelthen ikke at løsne den hvis en hidsig
torsk hugger. At have løst indstillet bremse gælder i endnu højere grad hvis du
fisker med spunden line.”
Kulmulen – 3•2006
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Generalforsamlingen i klubhuset den 23. februar 2006
Formanden, Ole Gammelmark, bød indledningsvis de fremmødte velkommen.
1). Valg af dirigent
John Svarre Rasmussen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
John takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2). Formandens beretning
Foreningens formand, Ole Gammelmark, berørte følgende punkter i sin mundtlige beretning:
• Det har været et ustabilt år for medlemsbladet ”Kulmulen”, der kun udkom
med 2 numre. Den elektroniske ”Infomail” har i nogen grad været med til at få
gennemført arrangementerne. Morten vil fremover få en hjælpende hånd fra Lars
”Frø”, der vil forsøge at holde styr på de mange ture og arrangementer.
• Fluebindingskurset har John Nielsen med dygtighed og stor succes afholdt i
klubhuset i efterårs- og vintermånederne.
• Klubhusets tag har fået en tiltrængt gang tagpap og der er udskiftet en del af
bræddebeklædningen indvendigt ved køkkendøren.
• Den kommunale bådudlejning i Farum Sø, som Farum Lystfiskerforening
administrerer, mangler stadig en bådformand på mere permanent basis.
• Der mangler stadig at blive besat en plads i bestyrelsen.
• Til julebestyrelsesmødet havde bestyrelsen inviteret bestyrelsen fra Værløse
Fiskeklub. En fremtidig koordinering af udvalgte ture og arrangementer kan
ventes.
Steffen forklarer foreningens økonomi
• Samarbejdspartnere omtalt – Fiskeringen/SU/DSF m.fl.
• Formanden rettede til sidst en stor
tak til alle de, der aktivt har bidraget
til foreningens virke i det forgangne
år.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, der godkendtes.
3). Kassereren fremlægger revideret
regnskab
Foreningens kasserer, Steffen Faisst,
gennemgik foreningens årsregnskab for året 2005.
Der var et underskud på kr. 6.995,-, hvilket bl.a. skyldtes en ekstra udgift, da
der pludseligt opstod en mulighed for at købe en brugt Eivind-jolle for kr.
15.000,00
Regnskabet kan rekvireres hos kassereren om nødvendigt.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til årsregnskabet, der godkendtes.
Lars ”Frø” takkede kassereren for det store arbejde med foreningens regnskab.
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4). Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde følgende forslag til vedtægtsændring:
En generel forhøjelse af kontingentet, således at dækningsbidraget for de enkelte kontingentsatser giver overskud. Med de nuværende kontingentsatser er
det kun juniorerne og de passive medlemmer, der giver overskud.
Bestyrelsen har således kunnet konstatere, at for stor en del af det nuværende
kontingent blev sendt videre til Fiskeringen og SU, hvorved der kun blev et
meget lille beløb tilbage. Et beløb, der stort set udelukkende gik til betaling af
foreningsbladet ”Kulmulen”. Der var derved intet tilbage til ”alt det sjove” ture og arrangementer, præmier, tilskud m.v.
Det øgede overskud skal derfor anvendes til foreningens arrangementer, og
således at de medlemmer, der deltager i foreningens arrangementer i højere grad
bliver tilgodeset.
Steffen oplyste, at bestyrelsen ikke har lagt sig fast på en endelig model, men
at der f.eks. kan ydes tilskud således at havturene er halv pris af det nuværende,
eller at der f.eks. kan ydes tilskud til særlige arrangementer, der ellers risikerer
underskud. Eller at hver turudvalgsformand får en årlig pose penge til fordeling
på årets ture.
Brian ville vide, hvad kontingentet er i tilsvarende foreninger og om bestyrelsen ikke risikerer at miste medlemmer?
Christian forklarede, at bestyrelsen har indtaget det standpunkt, at man fremover
hellere vil have 100 meget aktive medlemmer end 600 passive ”facilitetsmedlemmer”.
Lars oplyste, at foreningen i en årelang periode kun har haft indtægter fra de
indmeldelsesgebyrer, der er kommet fra nye indmeldelser.
Forslaget til kontingentforhøjelse blev enstemmigt
vedtaget.
Årskontingenterne er herefter:
Seniorer: 675,- / Juniorer: 300,- / Familier: 975,- /
Passive: 250,- / Sponsorer: 995,Pensionister (indmeldt før den 24. februar 2005):
500,5). Bestyrelsen fremlægger forslag til budget
Steffen oplyste, at der i 2005 var en tilgang af 60 nye
medlemmer, hvilket formentlig er rekord. Dette tal kan ikke forventes nået med
de nye kontingentsatser.
Der er budgetteret med kr. 20.000,- i tilskud til ture og arrangementer.
Brian ville vide, om tilskuddene allerede er fordelt?
Steffen svarede, som tidligere nævnt, at der ingen konkrete planer er endnu.
Tilskuddene til de enkelte ture skal først annonceres.
Mathias ville vide, om det var nødvendigt at bruge kr. 40.000,00 til ”Kulmulen”?
Steffen svarede, at beløbet var, hvad der måtte forventes.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Kulmulen – 3•2006
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6). Valg til bestyrelsen
Ole Gammelmark – genvalgt uden modkandidat (formand)
Andreas Holm Nielsen – genvalgt uden modkandidat (juniorleder)
Lars Henning Nielsen – genvalgt uden modkandidat (best.med.)
Morten Søndergaard – genvalgt uden modkandidat (best.med.)
7). Valg af suppleanter, revisor samt revisorsuppleant
Adam Skov Nielsen – genvalgt uden modkandidat (suppl.)
Niels Godsk Jørgensen – genvalgt uden modkandidat (suppl.)
Thomas Lütken – genvalgt uden modkandidat (revisor)
Tom Sørensen – genvalgt uden modkandidat (revisorsuppl.)
8). Eventuelt
Uddeling af pokaler og gavekort:
1. mulefisk (16. januar 2005 – 15. april 2005)
Torsk 24,0 kg – Nikolaj Hjorth – Øresund
2. mulefisk (16. april 2005 – 15. august 2005)
Græskarpe 12,2 kg – Henrik Hansen – Sø i Danmark
3. mulefisk (16. august 2005 – 15. november 2005)
Aborre 2,675 kg – Andreas Holm Nielsen – Sø i Danmark
Stør 182,500 kg – Christian Hansen – Fraser River
4. mulefisk (16. november 2005 – 15. januar 2006)
Aborre 1,620 kg – Christian Hansen – Store Vejle Å
Årets mulefisk i ferskvand 2005
Aborre 2,675 kg – Andreas Holm Nielsen – Sø i Danmark
Årets mulefisk i saltvand 2005
Laks 12,5 kg - Paw Meinertsen –
Lars ”Frø” modtager
Bornholm
Sø-festivalpokalen
Årets torsk 2005: 24,0 kg – Nikolaj
Hjorth – Øresund
Årets skribent: ikke fundet på grund
af kun 2. udgivelser i 2005.
Årets fangstrapportør: Marco Nielsen (vandt ved udtrækning blandt
fangstrapporter bragt på foreningens
hjemmeside i 2005).
Brian efterlyste støbeforme i silikone til støbning af kystpirke og –
blink.
Der efterlystes en aften med vedligeholdelse af hjul.
Lars Frø mindede om SU-bro-opsætningen den 8. april 2006.
Næste generalforsamling : Torsdag den 22. februar 2007 kl. 1930
Mødet slut kl. 2115.
Dirigent – John Svarre Rasmussen / Referent – Morten Søndergaard.
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Opsætningen af Stavnsholtbroen den 25. april 2006
”Lars ”Frø” havde samlet den sædvanlige
håndfuld trofaste medlemmer til opsætning
af Stavnsholtbroen - klubbens helt egen bro
- med efterfølgende øl-smagning!
Lars,
Basse,
Christian, Steffen,
Henrik, Morten og
de 2 juniorer Sophus og Emil havde et par hyggelige
timer, hvor man samtidig fornemmede, at sæsonen på
de ferske vande var lige om hjørnet.
Det var der flere medlemmer, der skulle unde sig
selv at opleve – og samtidig glæde sig over at have
hjulpet foreningen med et uundgåeligt stykke praktisk
arbejde, der baner vejen for at vi alle kan nyde vor
dejlige fritidsbeskæftigelse resten af året.
De smagte i øvrigt dejligt de tjekkiske pilsnere!”
Morten Søndergaard

Geddeturen til Donse Dam den 2. maj 2006
”Turen måtte desværre aflyses på grund af manglende tilmelding!!!”

Gedde-foredraget i klubhuset den 4. maj 2006
”Lars ”Frø” startede veloplagt men at byde de fremmødte medlemmer velkomne
og viste ved hjælp af den medbragte projektoren nogle oversigtskort og –fotos
af Farum Sø.
Han oplyste, at hans foredrag primært havde til hensigt, at give deltagerne en bedre forudsætning for en
vellykket gedde-premiere på Farum Sø, og det var tydeligt for alle, at Lars virkelig er på hjemmebane, når det
gælder geddefiskeri på Farum Sø (og andre ferske søer
i øvrigt).
Han tog først de fremmødte medlemmer tilbage til
den tid, hvor den sagnomspundne ”Grødeklat” i den
syd-/vestlige ende af ”Bugten” var synlig og som oftest
gav et eventyrligt fiskeri. Særligt aborrerne kunne gå
amok omkring ”Grødeklatten”, men der lurede også
altid en god gedde eller to.
De dage er desværre forbi. Toppen af grødeklatten –
et mindre åkandeområde – blev efterhånden pløjet op af
de talrige opankringer og åkanderne er ikke set siden. Det var tider!
Kulmulen – 3•2006
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Lars forklarede, at gedderne i starten af sæsonen opholder sig på 3-7 meter
vand, hvor de bevæger sig rundt i de frie vandmasser. Det er typisk for geddefiskeriet, at der er udprægede hugperioder, hvor flere gedder bider indenfor de
samme 20 minutter. Så skal der fiskes koncentreret!
Lars fisker som oftest med levende agn og 4 stænger. De er altid rigget til
med hjul og linen ført gennem øjerne. Forfang og krog monteres først ved fiskevandet. Lars viste sin måde at have stængerne samlet på, så de altid var klar til
aktion! Han fisker med 9 fods stænger, da der ikke er grund til at have længere
stænger, når man fisker fra båd.
Lars viste med 2 forskelligt-farvede stykker tøjsnor, hvorledes man binder en
glideflådsknude og lod derefter deltagerne selv forsøge sig.
Han fremvise også sin kæmpe mappe fyldt med forfang og fremsagde
stille: ”Der er noget meget intimt over
ens forfang – det er ikke noget der
vises frem til hvem som helst”. Heldigvis fik vi alle lov til at tage mål af
Lars´ forfang.
Lars oplyste, at skal man være sikker på at forfanget holder, så skal det
være bundet af wire, selv om ”gammeldags” nylonline egentlig også er
meget godt. Det var i hvert fald fint
nok, indtil de mange nymodens forfangsmaterialer dukkede op for nogle
år siden.
På Esrum Sø fisker Lars med enkeltkrogs-monterede agnfisk, der ved
hjælp af et blylod og en lang tavs
”bumpes” henover bunden.
Vedr. spand til opbevaring af agnfisk, så skal denne helst være sort, da
den sorte farve ikke stresser agnfiskene lige så meget som f.eks. en hvid
spand.
I koldt vand kan man have rigtig mange agnfisk gående, hvorimod man kan
have langt færre i varmt vand.
Lars viste det - blandt erfarne geddefiskere - så kendte woblertrick med at
montere et blylod i en elastik et stykke før wobleren (bare rolig, han viser det
igen til foredraget i april måned i år, red.)
Lars fremhævede bogen ”Gedde, aborre, sandart” (1979) af Jens Ploug Hansen, som en fantastisk bog, der kan læses igen og igen og igen. Lars´ eksemplar
er efterhånden helt laset. I bogen står alt, hvad der er værd at vide om geddefiskeri på søerne skrevet og fortalt på Jens Plougs helt egen stilfærdig og ikke alt
for sofistikerede måde.
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Lars har også ofte oplevet, at gedderne har bidt på flåddet under dørgning, ligesom han har oplevet at finde andre fiskeres grej-efterladenskaber i kæften på en
gedde, eller kunnet se på gedden, at den har været fanget før.
Vedr. ekkolod, så er det noget som Lars er blevet afhængig af. Han har det
ikke godt, hvis han har glemt ekkoloddet. ”Det er enormt fascinerende – man
bliver sin helt egen lille ”bule-fiske-skipper”!
Ekkolodderne er efterhånden blevet meget overkommelige i pris og der kan
købes bærbare ekkolodder til omkring kr. 1.200,Ligeledes har han lavet signe egne hjemmelavede markører i form af 2 rødmalede sodavandsflasker omviklet med snor, der i enden er forsynet med et større blylod. Sodavandsflaskerne ligger stille, når loddet når bunden. Man bliver
altid lige overrasket over, hvor hurtigt man egentlig driver væk fra stedet.
Herudover vil Lars nødigt undvære sin benzinmotor og sin elmotor og da slet
ikke sin cykelvogn (Lars bor meget tæt på Furesøen!)
Sænkenet er også en god ting, hvis man hurtigt vil fange mange, mindre agnfisk.
Et fotostativ er ligeledes at anbefale, hvis man er alene ude i båden. Lars fortalte, hvordan han på en tur havde stillet stativ og kamera nede i bagenden af
båden og skulle til at
sætte sig til rette med
en stor sandart, da hans
bevægelse i båden fik
stativet til at vælte
bagover og ned i vandet! Så pas på med
det…
Og så skal man altid,
altid, altid huske at
have et par solide
handsker med. Geddetænder er ikke til at
spøge med og her kom
Lars også med et par
humoristiske, men tankevækkende, historier med flænsede tommelfingre m.m.
I den forbindelse er det godt at have et lommetørklæde med, så man kan vikle
det om tommelfingeren – eller tørre sig bagi, hvis man skal ind i et buskads!
Her talte Lars knap så poetisk.
Lars svarede på en deltagers spørgsmål, at nogle fiskere styrer det enormt
hårdt med hensyn til tidspunkterne for deres fiskeri, mens Lars selv fisker når
han har tid og så håber på, at fiskene er der.
Lars sluttede af med de gyldne visdomsord: ”En livlig skalle er nu en gang
det vigtigste – helst i stor størrelse.”
Tak til Lars for et super foredrag. De der ikke var med har noget at glæde sig
til! Husk det – torsdag den 26. april 2007 kl. 1930.”
Kulmulen – 3•2006
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Sankt Hans Aften ved klubhuset den 23. juni 2006
”Sankt Hans Aften ved klubhuset ved Farum Sø er blandt de stolteste og hyggeligste traditioner i Farum Lystfiskerforening, og bestyrelsen havde i den anledning da også på forhånd oplyst, at
øl/vin/sodavand var på foreningens regning
denne gang. Og der var rigeligt skulle jeg hilse!
Dertil kom Bailey og en fremragende cognac til
kaffen! Tak til Thomas Petersen for velvalgte
drikkevarer.
Det gjorde absolut heller ikke aftenen/festen
ringere, at den i år faldt på en fredag. Ydermere
var der indkøbt 25 tæpper til at svøbe sig i, hvis
det mod forventning skulle blive en kølig aften.
Borde og stole blev som vanligt slæbt udenfor og heldigvis var vinden næsten stille.

Inger

Charles

Krista

Svend

Kun den skarpe sol kunne i glimt genere lidt.
Også den store finale med roning gennem Fiskebæk Å (”kanalen”) over til
Furesøen for at se den flydende
bålafbrænding var en stor succes!
Også selv om der ikke længere er
råd eller politisk lyst til de ekstravagante fyrværkerier! Måske det
kommer i 2007, hvor Farum og Værløse kommuner slås sammen til Furesø Kommune?
Vi ser i hvert fald allerede frem
til næste Sankt Hans Aften, der i år
ligger på en lørdag…!
Lars ”Frø” nyder cognacen!
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En sej tur til Revet den 17./18. juli 2006
”Vi var 8 mand til en todages klubtur på Det Gule Rev 17. og 18. juli 2006:
Turleder Niels Godsk og hans søn Lasse, Christian Hansen, Steffen Faisst, Ole
formand, Peter Silberg, Lars Frø og Jan Hund der var med som gæst fra Skagens
Fiskeklub.
Turlederen havde sørget for hytter på Hanstholm Camping, vi ankom alle så
vi kunne nå den særdeles hyggelige fælles aftensmad, som Niels og Oles frue
Anne-Mette havde sørget for.
Bonito sejler fra klokken 6 morgen til 17 eftermiddag, og der er to timers sejlads ud til fiskepladserne.
Niels, Peter og Lasse hiver det
Vi skulle fiske efter store
bedste de har lært!
torsk på ”Stenene”, men
her var ingen fisk, så vi
sejlede yderligere tre kvarter ud til et vrag, hvor der
var godt med fisk. Så godt
at alle mand fik fisk, hver
gang vi drev hen over vraget.
Der var flest sej, men
også enkelte torsk. På et
tidspunkt var der så mange
sej, at vi måtte afmontere
ophængerne, for det kan
være temmelig trættende
hele tiden at skulle trække
tre gange 5 kilos sej op fra
80 meter vand.
Ole opdagede at der stod mange sej midt i vandet, så hvis der ikke skete noget nede ved bunden, kunne man prøver at rulle sit grej rigtigt hurtigt op, men
man skulle holde godt fast i stangen, for man risikerede pludselig at få ”fuldt
hus” - tre store sejer! Flere deltagere fik flyttet på deres personlige sejrekorder!
Lasse var vist lidt forbeholden overfor arrangementet, for han har så ofte før
prøvet at blive slæbt med på fisketure, men det endte da med at han valgte at
tage med. Det viste sig imidlertid at være en rigtig god beslutning, for Lasse
fangede fisk i ét væk. Det var så slemt, at skipper Aage måtte ud af styrehuset
for med egne øjne at se den tovlige Københavnerknægt, der fangede fisk hver
gang han sænkede pirken i Vesterhavet. Og Lasses far, storfangeren Niels
Godsk, havde nok at gøre med at rense og ise sønnens fisk, og stable de fyldte
kasser. (Vi var flere der mente at han forkæler den dreng!)
Heldigt for far og søn, at man kan aflevere fangsten til en fabrik og få fileteret, pakket, og kølet for rimelig betaling. Også heldigt for os andre, for så fik
Niels igen tid til at lave fælles mad til alle. Vi fik kuller (fanget af Jan Hund), i
bradepande, med grønsager og pillekartofler, og dertil en liflig kold hvidvin.
Kulmulen – 3•2006
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JANUAR 2007
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag 04:
Lørdag 06:

19.00

Mandag
Torsdag
Torsdag
Fredag

08:
11:
18:
19:

Torsdag 25:
Lørdag

27:

Klubaften – fluebinding – John: 4582 9551
Kysttur til Sverige
Tilmelding: Christian - 40 74 04 18
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften - almindelig hygge
Klubaften – fluebinding – John: 4582 9551
Havtur på Øresund med Nadia - buletur!
Tilmelding: Niels Godsk - 49 26 61 81
Klubaften – foredrag – norske lakse-elve
Stille-John taler om laks, grej og fisketeknik
Havtur på Øresund med Bonito - buletur!
Tilmelding: Ole ”Basse” – 43 64 02 73

19.00
19.30
19.00
08.00
19.30
07.00

FEBRUAR 2007
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Start februar:
Torsdag 01:
Mandag 05:
Torsdag 08:
Torsdag 15:
Tirsdag 20:

19.00
19.00
19.30
19.00

Torsdag 22:
Torsdag 22:
28

Kulmulen udkommer
Klubaften – fluebinding – John: 4582 9551
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften - almindelig hygge
Klubaften – fluebinding – John: 4582 9551
Havtur på Øresund med Bonito – buletur!
Tilmelding: Ole ”Basse” – 43 64 02 73
Generalforsamling i klubhuset
Generalforsamling - Forbundsvennerne

19.30
21.30

www.farumlf.dk

MARTS 2007
Ugedag Dato Aktivitet

Torsdag 01:
Mandag 05:
Torsdag 08:
Lørdag

10:

Søndag 18:
Torsdag 22:
Lørdag

24:

Torsdag 29:

Kl.

Klubaften – fluebinding – John: 4582 9551
19.00
Bestyrelsesmøde i klubhuset
19.00
Indkøbsaften i Sport Dres
19.00
Der åbnes kun for Farums medlemmer! Gør et kup.
Havtur på Øresund med Bonito – buletur!
07.00
Tilmelding: Ole ”Basse” – 43 64 02 73
Arbejdsdag i og ved klubhuset
09.00
Opfyld dit nytårsforsæt – støt din klub!
Klubaften – foredrag – ekkolodder
19.30
Lars Frø taler om ekkolodder, tips og tricks
Kysttur til et sted i Danmark
Tilmelding: Christian - 40 74 04 18
Klubaften – foredrag – klubrekorderne
19.30
Rekorden-Morten fortæller om klubrekorderne

APRIL 2007
Ugedag Dato Aktivitet

Søndag 08:
Torsdag
Lørdag
Mandag
Torsdag
Torsdag

12:
14:
16:
19:
26:

Kulmulen – 3•2006

Kysttur til et sted i Danmark
Tilmelding: Christian - 40 74 04 18
Klubaften - almindelig hygge
SU-bro og både sætte i vandet
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – introduktion for nye medlemmer
Klubaften – foredrag – gedder i Farum Sø
Lars Frø taler om tips og tricks til Farum Sø

Kl.

19.30
09.00
19.00
19.30
19.30
29
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Efter opvasken var der ikke meget energi tilbage i selskabet. Vi gik tidligt i
seng, og sov ind til lyden af vindens ildevarslende susen i campingpladsens
grantræer.
Næste dag var der, som forudset af skipper Aage, kommet buler på vandet,
men vi fulgte programmet og stampede os to timer ud på havet, og begyndte at
fiske i de tårnhøje bølger. Når man fik tilpasset pirketagene til bådens rulninger,
behøvede man blot at holde stangen stille, og så i øvrigt holde sig godt fast så
man ikke røg overbord.
Formanden med en flot
Vi drev med voldsom fart
sej-doublé
og havde svært ved at holde
bund, men lige under skibet
var der tusindvis af sildemakreller. Man skulle blot holde
et forfang ½ meter ned i vandet i ½ minut, så var der fuldt
hus, og enkelte deltagere benyttede lejligheden til at fylde
en spand med disse prima fisk.
Makreller har et dårligt renomme hos de lokale, således
også skipper Aage, der mente
de kun til nød kan bruges som
kattemad!
Efter ½ times fiskeri blæste
det yderligere op, og skipper
(der vist fulgte med i
Tour de France), mente at
tiden nok var moden til et
forslag om at sejle hjem og få
billetten refunderet.
Eftersom vi havde fanget
rigeligt med fisk i går, og man i dag kun kunne fange sildemakreller, var det
nemt at blive enige. Hjemturen var med rygvind, og vi hyggede os, mens Bonito
surfede blidt på de store bølger, indtil vi nåede i tryghed i Hanstholm Havn.
Her kunne vi afhente gårsdagens fangst i filetfabrikkens kølehal, nydeligt
pakket i flamingokasser formedelst kr. 6 pr. kilo filet. Fileten udgør hhv. 48 og
52 % af vægten af den rensede torsk og mørksej. For eksempel havde familien
Godsk 43 kilo filet, så de måtte have fanget 86 kg. renset fisk, og hvis man
skønner hvad fisken vejer inden rensning, havde far og søn vel mindst fanget
100 kg fisk. Alle deltagere rev sig i håret i bekymring over hvordan i alverden
vi skulle få plads i fryserne.
Vi skiltes på campingpladsen med et stort tak til turleder Niels Godsk som
igen igen havde sørget for en stor fiskeoplevelse for os andre. Nogen skulle
hjem, nogen skulle i sommerhus, og nogen skulle lige fange en sommerfugl i
klitplantagen.
30

www.farumlf.dk

&

)*

%

+

+

Jeg selv tilbragte et par dage med fruen i sommerhus i nærheden af Hanstholm
og én morgen var vi til fiskeauktion. Der blev der solgt 44 ton fisk, fordelt på 1
ton torsk, 14 ton spætter, 2 ton ising, 3 ton mørksej, 9 ton muler, 4 ton skærising, 2 ton lange, 2 ton tasker, 1 ton brosme og 6 ton blandet. Højeste priser pr.
kilo renset fisk blev for torsk kr. 59 (blanke et’tere), for rødspætter kr. 40.50,
for mørksej kr. 17 og for kulmule kr. 59. (Ifølge fiskerinoteringerne i Thisted
Tidende).
Og så kan man undre sig over at lystfiskere aldrig fanger kulmuler! Og man
kan regne ud hvad vores egne fangster ville være værd i handel og vandel, og
man kan bedre forstå hvorfor fisken er så dyr hos fiskehandleren.
Efter auktionen var jeg på molen med køletasken fuld af is. Hen ved middagstid kom der makreller ind i kasteafstand og jeg fik 32 i den pæne spisestørrelse,
så det blev en rigtig god erstatning for den aflyste havdag.”
Lars Frø

Buleturen på Øresund den 28. juli 2006
”Vejret var prima, vi stod i T-shirt og korte bukser, en vældig kontrast til sidste
buletur i marts måned. Det var premiere på klubbens nye tilskudsordning hvor
medlemmerne kommer på Øresund for bare 100 kroner, og der var da også næsten fuldt hus da Nadia slap fortøjningerne klokken 17.
Skipper Lars Pryds sejlede rundt i området ”nord
for færgerne”, altså lige
nord for Helsingør og
Helsingborg, og med jævne mellemrum blev der
sejlet i cirkler, gasset hård
op, drejet så vandet fossede ind over dækket og
slået bak så vi var ved at
få rystet nyrerne løse. Vi
var ikke i tvivl om at
skipper kæmpede oppe i
styrehuset for at få os
Christian sætter ny PR!
manøvreret hen og ligge
lige oven på en flok torsk.
Og det lykkedes da også; med ujævne mellemrum blev der råbt højt i styrehuset og slået på klokken, og vi lod pirkene suse til bunden. Vi fangede rigtigt
mange fisk, nogen fik flere end andre, og som sædvanligt blev der diskuteret,
om resultatet skyldtes tilfældighed eller skippers placering af båden. Ofte var
det første mand på bunden som fik fisk, hvorefter resten af torskene blev
skræmte, men tro og ihærdigt arbejde (og held?) er også vigtige faktorer for et
godt fiskeri. Én af foreningens helt store hav-profiler lod sig således nøjes med
én enkelt lille torsk.
Kulmulen – 3•2006
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Christian næstformand fangede hele 9 fisk og forbedrede sin PR med en fisk på
7,5 kilo, også Niels Godsk fik en fisk på 7,5 kilo, men største fisk blev taget af
turens eneste dame Anne Marie Johansen med en torsk på
9,6 og ny PR. Hun havde placeret sig i stævnen sammen
med sønnen Lars der havde
premiere på en spritny multirulle, og den blev virkelig
testet med hele 6 torsk mellem
4 og 6 kilo. Vi andre fik regelmæssigt en lille pause,
mens familien Johansen bjærgede deres fangst.
De fleste torsk var ”bidere”
men Niels Godsk valgte at
kroge sine i halen. Det gav en
vældig god fight, og vi andre
troede hele tiden, at Niels var
i gang med en mosterfisk.
Således var der adskillige
klubmedlemmer som hang
med hele overkroppen ud over
rælingen, mens Niels stod
med krum stang og rev grejet. Men netop som en mellemfisk kom til overfladen,
slap pirken (500 gram) og suste op og satte sig fast i undersiden af en af tilskuernes kasketskygge! Det var vist så tæt på næsetippen som man kan komme, og
dér var foreningen nær blevet et medlem mindre!
Turen sluttede overraskende med lidt drivfiskeri midt ude i sejlrenden, og der
gik nogen tid, førend det gik op for selskabet, at vi var havareret. Kablet til
skruen var knækket, mens vi var i bakgear, og skipper ville ikke udsætte sig selv
og sit skib for den tort at sejle baglæns ind i Statshavnen. Så vi skiftede lige
gearkabel (!) og det tog skipper ligeså afslappet, som vi andre tager en punktering på en cykeltur. Efter tre kvarters ”drivfiskeri” var vi klar igen og kunne
sejle hjem.
Det havde været en vældig god tur, tak til turleder Niels Godsk, som undervejs var så tilfreds med arrangementet at han lovede at lave TO klub-bulesommeraften-ture til næste år, det glæder vi os til!”
Lars Frø

Suderturen til en skovsø i Nodsjælland den 24. juni 2006
”Det forlyder, at det var en meget hyggelig tur med overnatning ved skovsøen.
Der var ikke de store suder-fangster, til gengæld var der mange myg!”
Morten Søndergaard
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Havmesterskabet på Øresund den 13. august 2006
”Vi var 16 medlemmer som søndag den 13. august stævnede ud med Havlit fra
Helsingør. Vejret var fint, men vandet var fyldt med alger, strømmen drillede,
og fiskene ville ikke bide, så det blev en rigtig svær tur, hvor der blev fanget
meget, meget få fisk.
Man må fiske med højst to kroge på et forfang eller med én enkeltkrog og en
pirk med én trekrog. Man
får 5 point for hver art, og
ét point for hver fisk
(højst 5 af hver art), og
Henrik
man får ét point for hvert
kilo fisk, og der er rigtigt
Christian
Lasse
gode præmier til vinderne.
Vi startede med at fanTorben
ge sild, og vi havde alle
Basse
det største besvær med at
få fanget nogle få sølle
sild. Alle mine sild valgte
at hoppe af, når de nåede
vandoverfladen, men til
Niels
sidst kom én enkelt med
helt op over rælingen.
Så skulle vi ”lige” fange skrubber og isinger, og de var også svære, de var få,
og mange var under målet. Jeg var riveheldig og fik en ising og en skrubbe på
én gang, begge var ½ centimer over målet. Anders
Vernersen fik en fjæsing,
og det var heldigt for ham,
at det i år var tilladt at
indveje giftige fisk. (TurNiels Godsk
lederen plejer at være
Anders Vernersen
bange for at stikke sig).
Så sejlede vi længere ud
på sundet og fiskede efter
”lidt af hvert”, men de var
ikke hjemme, og ville i
hvert tilfælde ikke bide,
eller også var de fejlkrogede, og så talte de ikke
med i konkurrencen, det
blev dog til nogle enkelte knurhaner. To gange var der kontakt til hornfisk, men
de bed ikke på, og Bjarne Horn fik en fin makrel, turens eneste.
Nogen gange drev vi, og nogen gange prøvede skipper at holde båden på
skruen, altså sejle op mod strømmen så man ikke driver så hurtigt.
Kulmulen – 3•2006
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Det sidste medførte megen forvirring og kludder, linerne løb på kryds og på
tværs, og det var meget svært at hitte rede i hvor ens agn var henne. På et tidspunkt gik vi over til decideret bulefiskeri efter torsk, og det gav da også en del
pæne fisk, men mange var fejlkrogede. Jeg havde kun meget let grej og gik over
til at fiske med ½ stang ligesom jeg gjorde for mange år siden førend jeg fik en
rigtig havstang. Det fungerede, og jeg fik en 2 kilos torsk som havde bidt på
pirken.
Lars Frø knækkede straks sin præmie!
Ved indvejningen valgte vi at veje
kurvene med, så så det da ud af lidt på
papiret.
Anders Vernersen havde fanget 7 fisk,
fordelt på 5 arter, og det hele (inklusive
kurven) vejede 3,7 kilo. Det rakte til en
førsteplads, klubmester i havfiskeri, med
grej præmier i form af stænger og tasker
og pokal.
Nummer to blev turleder Niels Godsk
med 8 fisk fordelt på 4 arter og en samlet vægt på 5,5 kilo. Her var der også
stænger og tasker i præmier.
Nummer tre blev til min store overraskelse mig selv med mine 4 fisk fordelt
på 4 arter. Jeg vandt en stang.
Der var trøste præmie til manden med
færrest fisk, Marco Nielsen som blot
havde fanget én lille sild!
Christian næstformand havde til sin forbavselse fanget turens største skrubbe
og vandt også en fin stang, og Niels Godsk havde fanget den største torsk og fik
også noget mere grej.
Vi håber at fiskene vil lege med næste gang vi afholder havmesterskab.”
Lars Frø

Sø-festivalen på Farum Sø den 1. oktober 2006
”Vejret var perfekt, vindstille hele dagen med tæt tåge de første timer. Vi var 13
medlemmer i 7 både, og vi kunne godt have været mange flere, men det er måske konkurrence-momentet der afholder nogen medlemmer fra at deltage.
Det er ellers en meget begyndervenlig konkurrence hvor pointsystemet sikrer
at 5 forskellige medlemmer vinder en af hoved-præmierne, og derudover er der
ekstrapræmier til særlige fangster og gevinstgaranti til juniorerne. Så selv en
meget beskeden fangst kan risikere at udløse en gevinst.
Mange både startede i Furesøen hvor der ud for Furesøbad mellem 5 og 15
meter kurven stod vældige aborrestimer som også gerne ville lege med, når man
ellers fandt den rette agn.
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Familien Ugilt var således hele woblerbeholdningen igennem førend de fandt
wobleren med den rette farve, form og raslelyd, men derefter var der så bid i
hvert andet kast. Sofus styrede en grøn jig på et tackle der slæbtes efter et lod
henover bunden, og det gav masser af arbejde til
hans far som måtte hjælpe med at afkroge den ene
fine aborre efter den anden.
Tågen var endog meget tæt, og da Furesøen er
stor, skulle man være lidt opmærksom på ikke at
fare vild. Der var ikke mulighed for landpejlinger,
og man måtte orientere sig med ørerne. Vi sejlede
rundt i hver vores lille eventyrverden, men da solen endelig brændte tågerne væk, forsvandt fortryllelsen, og vi konstaterede at det jo bare var søndag
formiddag på Furesøen.
En koncentreret vejeDa vi havde fået vores 5 aborrer af passende
mester – Lars ”Frø”
størrelse, vendte de fleste tilbage til Farum Sø for
at satse på skaller og brasen, to forholdsvis sikre arter, som skulle fanges
ved passivt medefiskeri fra opankret
båd. Her kunne man også samtidig
forsøge at lokke en gedde til at tage en
agnfisk og det var da også lige-vedog-næsten at lykkes.
Turlederen havde ved morgenappellen prædiket at brasenfangsten ville
afgøre konkurrencen. Der blev uddelt
tips og fiduser og maddiker, majs og
regnorm og alligevel var det turlederen selv som var så ubeskeden (og røvheldig) at fange 5 brasen! Hvilket var absolut udslagsgivende!
Ved indvejningen kunne vi konstatere at
der var fanget rigtigt godt med fisk. I kilo og
antal overgik vi langt hav-konkurrencen
(hvor man endda vejede kurvene med, for at
få det til at se ud af noget). Vinder blev turlederen med 36,5 point, Jan blev nummer to
med 30,5 point, Ole Formand nummer tre
med 30 point, Marie nummer 4 med 27 point
og til femtepladsen blev der fremskaffet en
ekstra præmie for her var pointlighed mellem
Sofus og Jens Ugilt. Herefter var der lodtrækning om endnu en fin præmie blandt de der ikke havde vundet noget og
herefter var der præmier til de juniorer som endnu ikke havde fået en præmie.
Så de fleste gik hjem med nyt fiskegrej.”
Lars Frø
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Fladfiskturen med Nadia den 28. oktober 2006
”Vi var 20 medlemmer som havde satset på en klubtur med Nadia, og vi var så
heldige at vinden netop havde lagt sig efter årets første efterårsstorm.
Det blev en særdeles givtig tur med 130 flade over
målet. Der var skrubber, rødspætter, isinger og én slethvar på ca. 0,7 kilo fanget af Aron Holmberg. Derudover blev der fanget 3 torsk, én fjæsing, diverse hvillinger og en del knurhaner.
Flest flade, hele 20 stykker, blev fanget af Paw og
fangsten blev hædret med et klub-snapse-glas, og største flade, en spætte på 1,3
kilo, blev fanget af Anders Vernersen, og denne fisk blev hædret med et klubøl-glas.”

Turleder Ole Gammelmark

Fladfisketuren med Bonito den 12. november 2006
”Kun 6 personer havde tilmeldt sig denne fantastiske tur, måske fordi vejrudsigten havde lovet hård kuling, op til 18 m/s fra nordvest, ikke just nogen god udsigt.
Men vejret blev fantastisk! Det blæste en jævn vind på sølle 6 m/s fra vest, og
de første 2 timer havde vi det bedste fiskeri, jeg har oplevet på Sundet. Derefter
blæste det lidt op, strømmen ændrede sig, vandet blev lidt grumset og fiskeriet
gik rigtigt meget i stå. Da turen var slut, og fangsten gjort op, lå der i alt 73
flade i de 6 kurve. Der var også fanget nogle småtorsk, og der var nok sat 60
flade ud igen, fordi de var for små.
Flest flade fangede Anders: 17 stk. s og det udløste et klub-snapseglas, og
største flade 42,5 cm. blev i al ubeskedenhed fanget af turlederen, og det udløste
et klub-ølglas.
Turens morale og visdomsord bliver: ”Spar ej på ormene når fiskeriet er
godt - det kan hurtigt gå i stå!”.
Turleder Basse Formand

Jule-hygge-mødet i klubhuset den 14. december 2006
”Som altid emmede klubhuset af julehygge og duften af varm gløgg og æbleskiver. Særligt hyggeligt fremstod klubhuset, idet der udendørs var både mørkt,
vådt og smattet.
Det varmede yderligere at rigtigt mange medlemmer i alle aldersgrupper valgte at lægge vejen forbi og ønske hinanden en glædelig jul og et godt nytår. Nye
ansigter sås også.
En god afslutning på året.”
Morten Søndergaard

Glæd jer til næste nummer af ”Kulmulen”, hvor der er beretninger og fotos fra
sommerens laksetur til Orkla samt efterårets fantastiske tur til Lagan og endelig
geddeturen til Fryken m.m.
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0506: ”2 små gedder blev genudsat, 8 aborrer kom med hjem til en gang fileter.
Begge gedder huggede på aborreliner agnet med mindre løjer. Der var afsindigt store stimer af løjer nede ved Ryget, men jagten på dem var begrænset.” Fanger?
0806: 5 gedder, største 4,7 + 3,1 kg - Jacob Bøggild, Farum LF.
”Der blev dørget igennem, eksperimenteret med dybde og ofte skiftet ud
mellem diverse woblere, men heldigvis med succes med jævne mellemrum. I alt syv hug, hvoraf fem nåede op at vende i båden. Den største huggede sjovt nok på en mindre wobler på lavt vand, nærmere bestemt banken ud for Sækken. Dagens mindste, kun lige over kiloet, bed til gengæld
på en lidt større blybelastet wobler fisket over 13 meter vand. Sådan er
der altid så meget med fiskeri...”
1106: Gedde 5,0 kg, Helge Østerø, Farum LF.
1406: Gedde 4,7 kg, H. Laursen, Farum LF.
1406: Gedde 3,0 kg, fanger?
1506: ”Aftentur gav tre gedder på 3,0, 2,75 og
1,2 kg. De to største huggede på blybelastet wobler. Alle blev genudsat.”
Fanger?
2106: 2 gedder, 3,4 + 3,2 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
2506: 2 gedder – 4,7 + 4,3 kg, Toke Troelstrup, Farum LF.
2506: Gedde 4,0 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
2906: 6 gedder med største på 3,8 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
D

"

#

0107: Gedde 5,5 kg, fanger?
”En tidlig morgentur som gav 3 gedder på hhv. 2x3 kg og en på 5,5 kg.
Alle taget på levende skaller fisket 6 meter nede i vandsøjlen. Fik 5,5 kg.s
fisken som den sidste, men fighten var mildest sagt skuffende - en våd
plastpose havde gjort det bedre. Fik dyret i min keepsack og roede i land,
så der kunne tages et par billeder. Specielt flot var den ikke, stort hoved
og tynd krop, altså en rigtig sulten madamme.
Kulmulen – 3•2006
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Efter intens restituering i mit net, kunne den efter fotosessionen svømme
tilbage i sit rette element. Herligt!”
28 aborrer, Bjarne Johansen, Neptun LF.
Gedde 6,4 kg, 94 cm, David Koppel, Hørsholm LF.
22 aborrer, Kurt Schmidt, Farum LF.
22 aborrer, Jens L. P, Farum LF.
14 aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.
21 aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.
27 aborrer, SVJ (alias Anders og Mads?) Farum LF.
13 aborrer, Margaret Sørensen, Farum LF.
4 gedder med største på 3,6 kg, fanger?
26 aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.
20 aborre, Jens Pedersen, Farum LF.
Ål 1,7 kg, David Koppel, Hørsholm LF.
19 aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.
"

#

35 aborrer, S V J (alias Anders og Mads?), Farum LF.
69 aborrer, S V J (alias Anders og Mads?), Farum LF.
15 aborrer, Branislav Ondrejka, Farum LF.
15 aborrer, Kurt Schmidt, Farum LF.
15 aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.
99 aborrer, S V J (alias Anders og Mads?) Farum LF.
31 aborrer, S V J (alias Anders og Mads?) Farum LF.
Aborre 0,75 kg, Lars ”Frø”, Farum LF.
"

#

0209: Gedde 3,3 kg + 13 aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF.
”Dørgede først med woblere langs nordskrænten. Det gav en fin gedde på
3,3 kg. Prøvede derefter at fange nogle småfisk med sænkenet. En ihærdig
indsats gav kun 14-15 småskaller. På dem lykkedes det at fange en mindre
gedde og 13 aborrer. God udnyttelse må man sige!”
1009: 43 aborrer, største på 0,7 kg, 1 brasen på 1,7 kg, Jacob Bøggild, FLF.
”Der var godt gang i aborrerne. Det blev til 43 op til 700 gram med flest
på småskaller, en del på orm og nogle stykker på jig. En brasen på 1,7 kg.
var en overraskende bifangst. En temmelig stor en af slagsen i Farum Sø,
tror jeg.”
1009: 107 aborrer, SVJ alias Mads og Anders, Farum LF.
1209: 4 gedder med største på 4,0, Jacob Bøggild, Farum LF.
1309: 11 aborrer, Torkil Sørensen, Farum LF.
1809: 16 aborrer største på 0,65 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
2109: Gedde 5,5 kg, Torkil Sørensen, Farum LF.
2309: 22 aborrer – største 0,85 + 0,725 + 0,65, Jacob Bøggild, Farum LF.
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2509: 23 aborrer – største 0,75 kg, 1 gedde 3,0 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
”En gedde på 3,0 kilo, og 45 aborrer op til 0,85 kilo. Snitstørrelsen på
aborrerne var bedre end jeg længe har oplevet det på Farum Sø.”
3009: 20 aborrer – største på 0,7 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
:

0710:
1510:
1810:
1910:
1110:
2110:
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10 aborrer – største på 0,7 kg + 1 gedde på 5,0 kg, Esa Leskinen, FLF.
Aborre på 0,7 kg, David Koppel, Hørsholm LF.
22 aborrer med største på 0,75 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
28 aborrer med største på 0,775 kg, Jacob Bøggild, Farum LF.
Aborre 1,0 kg, på flue!? – fanger?
21 aborrer med største på 0,9 kg + 3 gedder, 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.
Redaktøren vil meget gerne have fotos fra medlemmernes ture på Farum Sø!
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. Afgørelsen bringes i næste nummer af
”Kulmulen” (Februar 2007).
1: 0,900 kg, Jacob Bøggild.
2: 0,850 kg, Jacob Bøggild (se foto).
2: 0,775 kg, Jacob Bøggild.
3: 0,750 kg, Jacob Bøggild.
Lars med aborre
4: 0,750 kg, Lars ”Frø” (se foto).
på 0,750 kg
5: 0,725 kg, Jacob Bøggild
”Den 23/9-06 tog jeg en tur efter aborrer på
Farum Sø. Jeg var så heldig at få placeret mig
oven på et sted, hvor pæne aborrer jævnt hen
trak forbi. Kulminationen var et simultant hug
på tre stænger, hvor det trods indblanding fra
ankertov lykkedes at få alle tre op at vende i
båden, herunder turens største på 0,85 kg, som
kan ses på billedet.
Det blev også til aborrer på 0,725 og 0,65 kg,
samt en del omkring det halve kilo. I alt gav
Jacob med aborre
turen 22 aborrer, hvoraf kun et par stykker vepå 0,850 kg
jede under 300 gram. Det er sjældent at opleve
en sådan snitstørrelse på Farum Sø, når der for
alvor er gang i aborrerne. Alle fiskene kunne heldigvis genudsættes.”
Kulmulen – 3•2006
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”Nu har du chancen for løbende at følge livet på bunden af Øresund uden selv at
kunne dykke. Öresundsfonden, der har base i Sydsverige, har nemlig fået opsat
et undervandskamera, og billeder herfra vises på Internettet.
Kameraet er placeret på 4 meters dybde ud for Helsingborg på et område,
hvor der ikke er de store forstyrrelser fra skibstrafik og dykkere.
Billedet opdateres hvert minut, så hvis du kigger ind på adressen
http://www.oresundsfonden.m.se/, har du chancen for at stirre en stor torsk lige
ind i øjnene.”
(Henning Pedersen, DSF, 24-11-2005)
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”Da fritidsfisker Erik André fra Helsingør røgtede sine garn den 24. marts 2006,
gjorde han store øjne, for blandt fangsterne var en langstrakt fladfisk, som han
ikke umiddelbart kunne artsbestemme. Han kom den derfor i bådens dam og tog
den med ind til Nordhavnen i Helsingør, hvor han kontaktede biologerne på
Øresundsakvariet.
De kunne identificere fisken, der var et eksemplar af verdens største fladfiskeart. Det var nemlig en helleflynder, der er en yderst sjælden gæst i de indre
danske farvande. Helleflyndere kan blive op til 450 kg, men dette eksemplar var
dog kun et ”barn” på 60 cm og 1,6 kg.
På grund af skader fra garnet svømmer helleflynderen nu rundt i et karantænebassin på akvariet, men biologerne håber den kan indgå i udstillingen, når
Øresundsakvariet officielt åbner den 1. juni 2006 efter en større ombygning.”
(Henning Pedersen, DSF, 28-03-2006)
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”Den kæmpestore torsk Carsten Andersen fangede
fra turbåden M/S Øby i Øresund fredag den 7. april
2006 kunne måske have været en ny Danmarksrekord, hvis ikke den havde smidt rognen.
- Fisken huggede på en 400 grams pirk på en Knold
syd for Hven, fortæller skipperen på M/S Øby Lars
Bobjerg, der havde store problemer med at løfte den
imponerende torsk inden bords.
Ifølge Lars Bobjerg er torsken den største, der er
fanget fra turbådene på Øresund i år. Kæmpen målte
hele 137 cm og vejede 26,5 kg.”
(Klaus Balleby; DSF, 10-04-2006)

Denne torsk bliver slået på foreningens vinterture i
2007!
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”I følge prologicfishing.com
har den nuværende verdensrekordholder i karusse, specimenfiskeren Brian Jensen,
overgået sig selv i den selv
samme sø, hvor han sidste år
fangede en rekordkarusse på
3,700 kg.
En kort tur forleden på søen gav først en fin fisk på
2,620 kg, men den synede
ikke af ret meget i forhold til
den karusse, der huggede kort efter. Med rystende knæ kunne Brian Jensen nemlig lande en massiv kæmpe på hele 53 cm og 3,950 kg.
Hvis karussen godkendes som ny verdensrekord er den således en forbedring
af hans nuværende rekord med 250 gram.”
(Klaus Balleby, DSF, 14-09-2006)

&

”På tredjedagen af en arrangeret hajtur på Nordsøen, med skibet M/S Bodil og
skipper Per Jensen, skete der endelig noget med hajerne: - Pludselig var der
hajfinner mellem de balloner, vi brugte som flåd til vores hajforfang, beretter
Bo Troelsen fra Mariager.
Bo Troelsen så pludseligt, ud af
øjenkrogen, en hajfinne jage
gennem vandet. Hurtigt fik han
fat i sin stang, og i det samme
huggede en haj på hans agnede
makrel.
Det blev en hektisk fight der
endte med, at fire mand til sidst
måtte hjælpe en stakåndet og
sveddryppende lystfisker med at
få fisken ombord.
Fisken viste sig at være en sildehaj, som vejede 20,6 kg og
målte 124 cm. Sildehajen er ny danmarksrekord og er i øjeblikket til vurdering i
rekordudvalget. Ifølge forlydender derfra, skulle det dog blot være en formssag,
at anerkende fangsten som ny rekord.
Udover den flotte sildehaj blev det også til en personlig rekord for Bo Troelsen:
En havkat på 6,8 kg. Turen bød desuden på fangst af 14 forskellige fiskearter,
herunder kan nævnes pighaj, rokke og havkat.”

(Finn Nielsen, DSF, 04-08-2006)
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”Søndag den 24. september tog Casper C. K. Mølgaard, Hurup på Thy, og tre
andre lystfiskerkammerater, på en lille hyggetur efter torsk ud mod det Gule
Rev. De sejlede ud om morgenen kl. 07 med en privat skipper I hans lille fiskekutter Fontana. I starten blev det til lidt småtorsk.
Ved 10-tiden gav det et rusk i stangen – ikke noget særligt og Casper
spejdede ned i vandet efter en mindre
torsk. Men i stedet så han en knaldrød
skygge komme længere og længere op
i vandet. Den første tanke gik på, at
det måtte være en rødfisk. Men tanken
blev gjort til skamme, da fisken kom
op i overfladen. Aldrig havde nogen
af dem set en så stor og flot rød knurhane!
Fisken blev vejet til 1,633 kg. Med
flere vidners påtegning, herunder bestyrelsesmedlem for Sydthy Sportsfiskerlaug, Dennis Thomsen, er den nye potentielle, danske rekord for rød knurhane
sendt til rekordudvalgets bedømmelse. Den nuværende rekord lyder på 1,510 kg
og er også fanget i Nordsøen.
Resten af dagen gik i øvrigt med et glimrende fiskeri. Det lykkedes de fire
gutter at fange op mod 60 småtorsk, samt endnu en rød knurhane – dog et langt
mindre eksemplar, slutter Casper C. K. Mølgaard.”
(Finn Nielsen, DSF, 28-09-2006)

&

”Det danske Rekordudvalg har
netop godkendt en gigantisk
brasen på hele 7,825 kg og 70
cm. Kæmpen blev fanget af Peter Juul Hansen fra Bellinge
Medeklub den 11. juni på en stor
jysk sø.
Peter Juul Hansen fiskede
sammen med en kammerat på to
meter vand med boilies og majs,
og som det er sædvane, når storbrasenen skal overlistes, foregik
fiskeriet om natten.
Det blev dog en lang nat uden
hug, men kl. 6 om morgenen fik Peter et hug på sin Quantum-boilie. Det viste
sig at være en han-brasen af dimensioner, som bliver svær at overgå. Den tidligere rekord blev fanget i 2001 og lød på 7,400 kg.”
(Klaus Balleby, DSF, 22-09-2006)
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”Søren Vesth har denne sommer satset målrettet på Storebælts pighvarrer og slethvarrer fra sin båd, og han kan
vist roligt betegne satsningen som en succes. Sammen
med sine fiskekammerater har han nemlig landet godt
og vel 100 hvarrer op til 4,3 kg udover et antal store,
flotte skrubber som bifangst.
Sørens seneste tur på Storebælt lørdag den 14. oktober gav en bifangst af dimensioner – en skrubbe på hele
2,414 kg og 52 cm. Hvis Rekordudvalget godkender
vægten på fisken, er den cirka 250 gram større end den
nuværende rekord på 2,142 kg, som ligeledes stammer
fra Storebælt. Turen gav desuden en flot pighvar på 3,2
kg og en slethvar på 2,2 kg.
Den store skrubbe blev ligesom hvarrerne fanget på
en bundfisket tobis monteret på et dobbelt krogsæt over
90 gram synk.”
(Søren var medlem af Farum Lystfiskerforening indtil for et par år siden, red)
(Klaus Balleby, DSF, 18-10-2006)
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”Varde Sportsfiskerforening fylder 80 år ligesom Danmarks Sportsfiskerforbund
og udgiver i den anledning en
eksklusiv og farvestrålende plakat over sit primære fiskevand:
Varde Å fra Sig Dambrug til
udløbet i Ho Bugt.
Manden bag plakaten er kunstneren
og
forbundsinstruktør
Thomas Weiergang, Silkeborg,
og han har forsynet den lange
strækning med navne på de mest
velkendte sving og høller og
desuden tegnet åens karakter-fisk
som laks, havørred og snæbel
samt forskelligt endegrej, de
typisk fanges på. Markante repræsentanter for åens fauna såsom isfugl og perlemusling er også med, ligesom der er blevet plads til karakteristiske symboler i
landskabet som den navnkundige gamle knirkende Hængebro.
Det smukke plakat er i formatet 70 x 100 cm, trykt i 400 eksemplarer og koster 120 kr. inkl. beskyttelsesrør. Den kan købes hos Knæk & Bræk i Varde,
Korsholm i Skjern, samt hos formanden Jørgen Bohnensach.”
(Orla Bertram-Nielsen, DSF, 09-06-2006)
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”Fritidsfiskeren Erik Andre fra Helsingør gjorde store øjne, da han røgtede sine
garn i midten af Øresund den 30. september. Der sad nemlig en usædvanlig stor
rødspætte i garnet. Han fik lempet fisken over i bådens dam og kontaktede Øresundsakvariet i Helsingør, hvor fisken nu opholder sig. Fisken blev på akvariet
vejet til 5,6 kg, hvilket er usædvanligt meget i danske farvande på grund af det
effektive trawlfiskeri. Der må imidlertid ikke fiskes med trawl i Øresund, så her
har fiskene en chance for at blive rigtig store.
Akvariets biologer håber på, at den store rødspætte vil acceptere dens nye levested i Øresundsakvariets panoramabassin. Men har den ikke taget føde til sig
inden for en måned, vil den blive genudsat i Øresund på samme sted, som den er
fanget.
Inden udsætningen i Øresund vil der fra rødspætten blive taget en skælprøve,
og den bliver udstyret med et mærke, så man måske får lejlighed til at følge den
store gamle fisk på dens videre færd rundt i Øresund.”
(Henning Pedersen, DSF, 20-10-2006)

)7

”Denne fiskehistorie vil blive genfortalt mange gange af den heldige fisker, der
søndag landede en gigantisk ål. En fritidsfisker fra Bønsvig Strand ved Præstø
gjorde søndag store øjne, da han i sin jolle var ude for at røgte åleruserne.
Blandt en masse ål i normal størrelse, lå en kæmpe 1,25 meter lang ål, der senere viste sig at veje 3,8 kg, skriver Sjællandske.
- Nu har jeg fisket i 40 år og aldrig set noget lignende. Biolog Henrik Jacobsen
fra Ferskvandscentret Aqua i Silkeborg siger, at det er sjældent at fange en så
stor ål. Vægtrekorden for ål i Danmark ligger mellem 4,1 og 4,2 kilo. Den blev
fanget i en voldgrav i Vestsjælland i midten af 90erne.
Han ærgrer sig endvidere over, at fritidsfiskeren slog den store ål ihjel - i levende live kunne den være blevet en attraktion på ferskvandscentret i Silkeborg.”

(www.bt.dk, 18-07-2006)
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”Zoolog, professor dr. Phil., Bent Muus døde natten til
onsdag, 79 år gammel. Bent Muus var aktiv inden for
havbiologi og naturforvaltning og har blandt andet
skrevet bøger om blæksprutter og hav- og ferskvandsfisk.
Han har bland andet været direktør for Zoologisk
Museum, næstformand i Verdensnaturfonden, medlem
af bestyrelsen i Dansk Naturhistorisk Forening, Københavns Zoologiske Have og Hjemmestyrets Nationalparkråd. Grønland.”
(Urban, 14-07-2006)
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De mange udsætninger af geddeyngel i brakvandsområderne syd for Sjælland
har desværre ikke resulteret i en fast bestand af gedder - og slet ikke en bestand
i samme omfang som i 1940’erne. Store mængder saltvand slog gedderne ihjel.
I de senere år har man forsøgt at genetablere disse bestande, men det er ikke
lykkedes, primært fordi mange af de små tilløb af ferskvand er blevet rørlagt.
Det har betydet færre muligheder for yngel og tilflugt i tilfælde af saltindtrængning.
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) havde imidlertid ca. 35.000 stk. geddeyngel til overs, og de er nu blevet udsat i Fanefjord ved Møn. Fjorden er blevet så ren og klar, at geddeyngel kan overleve der. Desuden er fjorden en ”tærskelfjord”, hvilket betyder, at det tungere saltvand har svært ved at trænge ind i
fjorden, og derved har mulighed for at ødelægge ynglen.”
(Jens Tudvad / Jan Andersen, 03-08-2006)
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”Ulovlige udsætninger af nordamerikanske
solaborrer i danske ørredsøer kan vise sig at
få katastrofale følger for de naturlige, danske
søfisk.
Opfattelsen har hidtil været, at de danske
søer er for kolde til, at solaborren kan yngle,
men fangsten af flere tusinde eksemplarer i
en privat ørredsø ved Silkeborg i mandags
har revideret denne opfattelse, skriver dagbladet Urban i dag. Der var flere generationer
repræsenteret i fangsten, hvilket indikerer, at solaborren har succes med at gyde
i Danmark.
– Jeg kender adskillige søer, hvor solaborren er sat ud og hvor den kan yngle,
fortæller Mogens Lange fra Aqua-centret i Silkeborg.
– Det er en katastrofe, fordi den lever af fiskeyngel og rogn fra vores danske
fisk. Hver gang den spiser et æg, fortrænger den de danske fisk, og vi frygter, at
den kan overtage pladsen i vores søer.
Den nordamerikanske solaborre udsættes i ørredsøerne med det formål, at den
skal æde de karpelus, som sidder på søernes ørreder. Karpelusene generer ørrederne i en sådan grad, at de mister lysten til at bide.”
(13-07-2006, Klaus Balleby)
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”Efter syv dages fiskeri og 288,50 kg fangede fisk lykkedes det sidst i juli endelig igen for Danmark - efter 4 års pause - at vinde NM i medefiskeri.
Det nordiske mesterskab blev fisket i den finske sø Hirvijärvi, en kunstig sø der
blev anlagt for cirka 30 år siden i forbindelse med regulering af vandstanden i
floden Kyrönjoki. Søen er 3-6 meter dyb, fortæller en af de fynske deltagere,
Bjarne Johansen.
Sponsorer havde udstyret det danske landshold med i alt 199 kg forfoder, og den
blev der brugt godt af, både under træningen og under selve konkurrencen. Danskerne valgte at satse på søens brasener.
Konkurrencen blev afholdt over to dage, hvor der skulle fiskes 2 x 4 timer, og
det blev noget af en gyser. Fiskeriet om lørdagen var rigtigt godt og der blev
fanget mange fisk. Thomas og Carlo vandt overlegent deres sektioner, mens Jan
og Stig vandt over deres sidemænd med et par hundrede gram. Peter og Bjarne
tabte klart til deres sidemænd. De skulle senere vise sig at være finnernes bedste
fiskere. Efter lørdagens fiskeri førte Danmark med 8 point mod Finlands 10
point.
- Fiskeriet om søndagen skulle vise sig at
blive sværere end om
lørdagen og der skulle
arbejdes hårdt for at
få fiskene til at hugge,
men det gik. Thomas,
Peter og Stig vandt
deres sektioner sikkert
og NM guldet var
dermed i hus. I den
individuelle konkurrence blev Thomas
Pihl suveræn vinder
med 2 point og stævnets højeste vægt,
mens Peter Andersen
kom på en flot 3 plads. Hos seniorerne blev Stig Thomsen bedste dansker på en
sikker 2. plads, beretter Bjarne Johansen.
Det danske landshold bestod af følgende: Juniorer: Jan Jeppesen, Peter Andersen og Thomas Pihl, alle fra Sorø Lystfiskerforening. Seniorer: Carlo Iversen
fra Grindsted Sportsfiskerforening samt Stig Thomsen og Bjarne Johansen fra
Odense Sportsfisker Klub. Kaptajn var igen Ole Haugnes fra Kolding + medhjælper Karina Rasmussen fra Odense Sportsfisker Klub. Peter og Carlo var
debutanter på landsholdet.”
(16-08-2006, Bjarne Selvager-Hansen)
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”Tre byer mister deres kontrolkontorer, når Fiskerikontrollen samler skrivebordene i Frederikshavn, Esbjerg og Roskilde for at spare penge. Fiskeridirektoratet skal spare 23 millioner kroner. Det kan ikke lade sig gøre uden
at spare på personale og husleje, og derfor har direktoratet besluttet at centralisere fiskerikontrollen, så den i fremtiden kun får kontorer tre steder i Danmark: Frederikshavn, Esbjerg og Roskilde.
Det betyder, at Fiskeridirektoratet rømmer kontorerne i Fredericia, Randers og Nykøbing Mors. Samtidig skal der om fire år være
29 færre ansatte i fiskerikontrollen, oplyser fiskeridirektør Esben Egede Rasmussen. Men kontrollen skæres ikke tilsvarende ned. De medarbejdere, der bliver tilbage, bliver mere effektive, fordi de får kontoret med i bilen og ikke skal
bruge arbejdstid på at køre hjem til computeren.”
(18-08-2006, Finn Nielsen)
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”Øresunds-akvariet i Helsingør har været igennem en større ombygning, men
den 15. juni blev dørene igen slået op for publikum. I første omgang med flere
mangler i udstillingen, men når den officielle åbning finder sted den 30. juni er
alt på plads.
”Det Marine Oplevelsesrum”, der findes i en ny indgangsfoyer, vil styrke akvariets formidling og samarbejde med Marinbiologisk Laboratorium væsentligt,
således at akvariet bliver et endnu mere attraktivt undervisnings- og fritidstilbud
for børn og voksne. Øresundsakvariet har i forvejen et af landets største indtag
af elever til undervisning i marinrelaterede emner, nemlig lige under 15.000
elever om året.
Men udvidelsesprojektet er ikke den eneste byggeaktivitet på Øresundsakvariet for øjeblikket. Op til 35.000 gæster om året siden 1973 har sat sine spor i
den forreste del af akvarierummet, og der er igangsat en omfattende renovering
af dette, hvor der blandt andet bliver etableret et nyt ”voksenrørebassin” med
bl.a. danske rokker og hajer samt en ”goplevæg” hvor blandt andet vandmandens og brandmandens liv bliver klargjort for publikum.”
Adresse: Strandpromenaden 5, Nordhavnen i Helsingør, tlf. 35 32 19 70 (red.)
(Henning Pedersen, DSF, 21-06-2006)

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. 185,- / Familie: kr. 325,Kontakt Morten Søndergaard på: info@farumlf.dk.
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Farum Lystfiskerforenings "Forbundsvenner af 1999"
Torsdag den 22. februar 2007 kl. 2130 i "Fiskerhytten"
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Dagsorden i følge vedtægterne
1). Valg af dirigent og referent.
2). Bestyrelsens beretning.
3). Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
4). Behandling af indkomne forslag.
5). Fremlæggelse af budget.
6). Valg til bestyrelsen.
7). Valg af revisorer.
8). Eventuelt.
Ad. 1

Valg af 2 stemmetællere.

Ad. 4

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse (= onsdag den 14. februar 2007).

Ad. 6

På valg er
Kasserer: Niels Olsen.
Bestyrelsesmedlem: Theis Kragh.
Bestyrelsesmedlem: Stig Brynel (ønsker ikke genvalg).

Ad. 7

På valg er endvidere
1. revisor: Christian Jørgensen.
Der skal også vælges 2. revisor i stedet for Bjarne Jensen, der trækker sig i utide.
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Hvidovre Sport

www.hvidovresport.dk
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DANMARK - FERSKVAND
Senest opdateret 22-10-06

STED

DATO

Aborre
2,675 kg
Brasen
6,700 kg
Bækørred
3,600 kg
Bækørred(p&t) 2,800 kg
Fjeldørred(p&t) 1,800 kg
Flire
0,752 kg
Gedde
15,400 kg
Guldfisk
2,300 kg
Havørred
8,000 kg
Helt
1,250 kg
Hork
12,0 cm
Karusse
2,350 kg
Karpe(græs) 14,300 kg
Karpe(koi)
3,200 kg
Karpe(læder) 12,350 kg
Karpe(skæl)
12,000 kg
Karpe(spejl) 19,700 kg
Kildeørred(p&t) 0,450 kg
Knude
4,100 kg
Laks
2,200 kg
Løje
0,065 kg
Malle
3,500 kg
Regnbueørred 2,400 kg
Regnbueørred 11,400 kg

ART

Andreas H. Nielsen
Jens Bursell
John S. Rasmussen
Per Ove Petersen
Niels J. Matthiesen
Ole Jensen
Adam S. Nielsen
Theis Kragh
Paul Lindholm
Niels G. Jørgensen
Claus Tjalve
Nadem Ali Hussain
Henrik Hansen
Theis Kragh
Jan Bressendorff
Jens Bursell
Henrik Hansen
Peter Kirkby
Peter Kirkby
Niels J. Matthiesen
Theis Kragh
Henrik Hansen
John Nielsen
Henning Bomberg

Sø/Sjælland
Sø/Danmark
Å/Sjælland
Nebel Sø
Poppelsøen
Tryggevælde Å
Sunds Sø
Utterslev Mose
Store Vejle Å
Susåen
Farum Sø
Dam/Nordsjæl.
Sø/Jylland
Sø/Danmark
Vallensbæk Sø
Sø/Danmark
Sø/Danmark
Søllerød P&T
Furesøen
Gudenåen
Furesøen
Sø/Danmark
Karup Å
Fredensborg

121005
000504
000896
140488
221006
210781
121199
000598
181097
000204
260984
080598
070606
000600
100689
031003
300506
231087
051188
101003
080587
021006
070593
211001

Rimte
Rudskalle
Sandart
Skalle(grå)
Smelt
Stalling
Strømskalle
Suder
Sø-ørred
Ål

Theis Kragh
Jan Bressendorff
Theis Kragh
Bjarne Nielsen
Thomas Petersen
John Nielsen
Thomas Petersen
Theis Kragh
Rune Espenhein
Benny Strøm

Køge Å
Sø/København
Kattinge Sø
Sø/Fyn
Søndersø
Gudenåen
Skjern Å
Donse Dam
Esrum Sø
Sø/København

000302
070895
050499
070593
151187
280592
180487
020603
020691
220698

(put & take)

VÆGT/KG FANGER

2,925
1,575
8,600
1,690
0,008
1,000
0,095
3,750
3,550
2,118
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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 18 97 47

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, Lystrupvej 1, 3540 Lynge (Krak: 94 – K6)

thomsenplast@email.dk
OBS! Kan der undtagelsesvis ikke bestilles hos Mogens så ring til Henrik Jart.

Tlf. 48 18 97 87 / 24 82 97 87 /

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 - 2007
Senior-kontingent

Junior-kontingent

Helårligt.................… 675,00.Halvårligt...............… 340,00.Indmeldelsesgebyr.... 200,00.-

Helårligt.....................… 300,00.Halvårligt...................… 150,00.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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