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Formand 
Ole Gammelmark 
Blankager 11 
2620  Albertslund 
�: 4364 0273 / 2968 6125 
@: ole@farumlf.dk 

Kasserer 
Steffen Faisst 
Solhøjpark 40 
3520  Farum 
�: 4499 1503 / 3079 1134   
@: steffen@faisst.eu 

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

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

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

 

Bestyrelsesmedlemmer 
Niels J. Matthiesen 
�: 3888 0897 /   
@: matthiesen@dbmail.dk 

Theis Kragh 
�: 3585 8494 / 2092 8494 
@: TKragh@bi.ku.dk 

Bestyrelsessuppleanter 

Adam Skov Nielsen 
�: 4468 0090 / 5132 9662  
adam.skov.nielsen@siemens.com 

Thomas Petersen 
�: 4466 3059 
thomas.petersen@fairpoint.dk 

Bestyrelsessuppleanter 
Niels Godsk Jørgensen 
�: 4926 6181/ 2685 9126 
ngodsk@hotmail.com 

Niels Olsen 
�: 4499 8580 / 2123 3582 
Niels.henrik@olsen.mail.dk 

 

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

Klubhus: Morten,Ole,Lars 
Vicevært: Morten 
Den lille hytte: Lars 
Bådudlejningen: Bestyr. 
Ølkassen: Ole 
Motorer: Mogens  
Sikkerhed til søs:  
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: 
februar, maj, september og december. 
 

Deadlines 
Nr. 2 / 2007 – 15. april 2007 
Nr. 3 / 2006 – 15. august 2007 
Nr. 4 / 2007 – 15. november 2007 
Nr. 1 / 2008 – 15. januar 2007 
 

Oplag: 500 stk. 
Ide & Layout: Morten Søndergaard. 
Papir: 80 g / omslag 160 g. 
Tryk: Digital System, Hørsholm. 
Distribution: Post Danmark. 
Forsidefoto: Lars Frø 
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I dette nummer af ”Kulmulen” finder du 
et sandt overflødighedshorn af ture og 
arrangementer – så mange, at man må 
knibe sig selv i armen: kan det virkelig 
passe!? Og flere kommer til i løbet af 
året. 
Jo, den er go´ nok. Og forstå nu at værd-
sætte bestyrelsens store anstrengelser 
for at give foreningens medlemmer de 
bedste tilbud og de fleste muligheder for 
at komme med ud at fiske. 
Noget for alle – nok for de fleste! 
Og derudover er der planer om en gen-
tagelse af turen til storgedderne i Fry-
ken, en decembertur til laksene i Vät-
tern, en seriøs ølsmagning i klubhuset, 
en ødegårdstur til Harasjömåla, en gåtur 
rundt om Farum Sø med mere…  
Hvad du derimod ikke finder I dette 
nummer er medlemmernes fangster. De 
er ganske enkelt så mange og overvæl-
dende, at de fylder et helt særnummer, 
der udkommer i april måned – GLÆD 
JER! (Det er sagt og skrevet før, men tro 
nu på det – det gør redaktøren…) 
Bestyrelsen er i den forbindelse gået i 
tænkeboks m.h.t. fangster, konkurrencer 
m.v. Mere om dette i det kommende 
særnummer. Har du et synspunkt eller 
gode erfaringer fra andre foreninger? 
Hjemmesideudvalgt vil i år gøre en sær-
lig anstrengelse for at gøre hjemmesiden 
endnu bedre, mere aktuel og mere auto-
matiseret end hidtil – mange nye med-
lemmer roser i øvrigt hjemmesiden som 
noget af det bedste i sin genre! Det teg-
ner godt for fremtiden. 
�����������
����
	���	��	����
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Kristian ”Kris ” Jep-
pesen – glæder sig 
til at møde dig! 
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Det er med stor glæde, at foreningen kan meddele, at følgende medlemmer uaf-
brudt igennem 25 år har været medlem af Farum Lystfisker-
forening: 
Morten Ilsø (indmeldt 310781) 
Ole Gammelmark (oprindeligt Erichsen)(indmeldt 310881) 
Morten Søndergaard (oprindeligt Jensen)(indmeldt 020182) 
Olaf Rye (indmeldt 061082)(foreningens grand old man – 
Olaf fylder 90 år i 2008!) 
Hermed har i alt 14 medlemmer opnået denne status. Stort til 
lykke til dem og foreningen!  
 

I�#��������(������	�����I�

Foreningens elektroniske nyhedsbrev - Infomailen - søger til stadighed nye 
medlemmer. Har du ikke tilmeldt dig infomailen, der jævnligt rundsender ry-
gende hot information om kommende ture og arrangementer, så mail til: 


���������	�����
 

#������
������������	�����	(7�$G(������	�,�������

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! 
 

:�����������A�

Dette nummer af ”Kulmulen” er udover til den trofaste medlemsskare tillige 
udsendt til de personer, der p.t. står som ”restanter” – altså 
mangler at betale kontingent for 2007. Det sker naturligvis 
med den bagtanke, at det - når de modtager og læser 
”Kulmulen” – går op for dem, at de ikke ønsker at undvære 
medlemskabet af en så unik forening.   

Har du på fornemmelsen, at du kunne være én af disse 
personer, så kan du f.eks. kontrollere det ved at gå ind på 
Fiskeringens hjemmeside – www.fiskeringen.dk – og for-
søge at logge dig ind med dit Farum-medlemsnummer + 
din bookingkode.  

Kan du ikke det, er du sandsynligvis ”stoppet” i systemet. Vil du ændre på 
det, kan du maile på info@farumlf.dk med dine ønsker og/eller spørgsmål. 
 

 

 
 �4	���
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Farum Foreningen har to ekkolodder som medlemmerne kan låne. Lodderne har 
været lånt meget lidt ud, så derfor har bestyrelsen besluttet at lave et forsøg med 
nye låneregler. 

Fremover kan man låne et lod i 3 uger! For ligesom det tager tid at blive for-
trolig med en ny mobiltelefon, tager det også tid at blive fortrolig med et lod.  

Den højere mening med låneordningen er, at medlemmer 
som overvejer at anskaffe ekkolod kan afprøve et ekkolod 
live! og således være helt anderledes velorienteret, hvis de 
beslutter at gå ud og købe et lod. 

Det ene lod er et Lowrance X 65 og det andet lod er et 
Eagle Ultra III. Sidstnævnte er der desværre ingen manual 
til, og da strømforsyningen også er særdeles usikker, er 
dette lod midlertidigt ude af drift. Men hvis nogen har en 
manual, vil foreningen meget gerne låne den!  

Strømforsyning til et ekkolod er en kompliceret affære. Foreningens lod leve-
res med genopladeligt batteri og lader. Man skal være meget opmærksom på at 
batteriet skal genoplades straks efter brug, ellers falder det sammen, og et nyt 
koster rigtigt mange penge! Batteriet har godt af gymna-
stik, så giv det gerne et par af- og opladninger inden turen.  

Bemærk at cigarstikket ruster og giver løse forbindelser, 
giv det en omgang med ståluld! Har man været på saltvand 
skal batteri og lader tørres omhyggeligt af. 

Lowrance loddet har en simulatorfunktion, så man kan 
sidde hjemme i stuen og lege man er på fisketur, og derved 
opnå fortrolighed med betjeningen. Prøv det! 
 

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. 
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���
�
)��������(� �<�����
)�,�����(��/���������
����������������������������
����������������;��
�
6���������!����������



www.farumlf.dk 8 

)/�������������	,�����/����
���
������ ��	
��	��������������7� 	�����
� ����/���
���� ��� ��� ���	
��
�����
7� �� 	���
� ��� /�� ������	
����
� ���� ��������� �/������(
���������������$,���
 

Det betyder med andre ord, at vi forestår den daglige drift, vedligeholdelse og 
da ikke mindst selve udlejningen af bådene til de mange glade gæster, der be-
nytter bådudlejningen til en rotur på Farum Sø i sommerhalvåret. 

Imidlertid står foreningen akut og 
mangler medlemmer, der har lyst og 
lejlighed til at tage nogle af vagterne 
i bådudlejningen. 

Det har altid fortrinsvis været for-
eningens pensionister og studerende 
samt enkelte andre, der har passet 
udlejningen, og dermed tjent nogle 
gode lommepenge. 

For jobbet er aflønnet! En bådvagt 
er ansat i Farum Kommune og oppe-
bærer kommunens mindste-timeløn, der p.t. ligger på omkring 112 kr. 

Men nok så meget, er det det dejligt afstressende miljø i og omkring bådud-
lejningen, der lokker folk til. Og så kontakten til de mange sommerglade kun-
der, der altid morer sig storartet i forbindelse med roturene på søen. 
 

� �����������������������
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 Nogle af de i alt 16 robåde, 
Som bådudlejningen råder over. 
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Gedde-premiere på Farum Sø 
Søndag den 6. maj 2007 kl. 0700-1500 

Kl. 0700 "Fiskerhytten" åbnes. 
  Foreningen byder på kaffe, te, morgenbrød m.v. 

Kl. 0730  Lodtrækningen om bådene starter. Kort over søen samt 
konkurrence-regler udleveres. 

  Deltagergebyr: senior kr. 10,- / junior kr. 5,- 

Kl. 0800  Gedde-konkurrencen starter. 
  Dommerbåden føres af Lars ”Frø”. Her kan der løbende indvejes 

gedder for hurtig genudsætning, hvis man ikke har mulighed for 
opbevaring (båd uden dam, ingen keepsack etc.) 

Kl. 1400  "Fiskerhytten" åbnes igen og foreningen byder på varme pølser og 
   brød. Øl og vand kan købes til foreningsvenlige priser. 

Kl. 1500  Gedde-konkurrencen slutter og bådene skal være ved broen. 
  Herefter rengøring af bådene, oprydning m.v. 

Kl. 1530  Slut-indvejningen finder sted. 

Kl. 1545 Uddeling af præmier og overrækkelse af pokaler i ”Fiskerhytten”. 
  

• Der er ingen tilmelding - man møder blot op ved klubhuset senest kl. 0930. 

• Husk at mindstemålet for gedder i Farum Sø er 50 cm. 

• Der må ikke anvendes el-motor i Farum Sø. 

• Konkurrencedeltagerne må anvende 
ekkolod, valgfrit antal stænger og 
valgfrie agn. Alle regler og love for 
sejlads og fiskeri på Farum Sø skal 
overholdes. 

• Medbring om muligt "keepsack", da 
nogle både ikke er udstyret med dam. 
Eller indvej gedderne løbende på 
dommerbåden i tidsrummet kl. 0930-
1330.   

• Udover de eftertragtede vandrepokaler til største gedde fanget af senior og 
junior, vil der være grejpræmier til de 5 største senior- og juniorgedder. 

• Vi ses på vandet! 

• Bestyrelsen ønsker medlemmerne stram line! 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Marts 2007 
 

Torsdag den 22. marts 2007 kl. 1930 
Foredrag i klubhuset – ekkoloddet 
Ekkoloddet har udviklet sig fra at være elektronisk ekstraud-
styr 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 langtidslå-
nerordning. 
 

Lørdag den 24. marts 2007  
Kysttur til en kyst i Danmark 
Sted og tid: En kyst i Danmark (og omegn) Vi mø-
des 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 informa-
tioner, 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. 
 

Torsdag den 29. marts 2007 kl. 1900 
INDKØBSAFTEN I SPORT DRES – SE SIDE 5 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

April 2007 
 

Søndag den 8. april 2007  
Kysttur til en kyst i Danmark 
Sted og tid: En kyst i Danmark (og om-
egn). Vi mødes 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, regn-
orm, levende agn til formandens røde pølser på et 
krogsæt. Kom og få inspiration og fiduser til den fore-
stående geddepremiere.  

(Vi gennemgår også hvordan, og hvor, man fanger 
skaller til agn). 
 

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 meget velkomne. 
 

Lørdag den 24. april 2007 
Fluetur til kysten eller et put&take 
Stille-John fører an og deler ud af tips og tricks vedr. grej, fluekast og forhå-
bentlig fightning af de fisk, der napper fluerne. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

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. 
NB! Der er kommet nyt træ på SU-broen. Det er således en helt ny bro, der skal 
sættes i vandt. Kom ned og vær med til at skrive historie!  
 

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 mø-
des til dybt alvorlig og seriøs kappestrid på Farum Sø: 
Der er benhård konkurrence om at fange den største ged-
de, 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. Lodtræknings-
præmier for alle, og præmiegaranti for juniorer!  
Konkurrencen er tilrettelagt så fiskene kan genudsættes. 
Turleder og tilmelding: Lars Frø, ingen tilmelding, mød bare op. 
 

Lørdag den 12. maj 2007 
Fluetur til kysten eller et put&take eller et geddevand 
Stille-John fører an og deler ud af tips og tricks vedr. grej, fluekast og forhå-
bentlig fightning af de fisk, der napper fluerne. 
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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 ken-
der 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. 
 

Torsdag den 24. maj 2007 
Fluetur til kysten eller et put&take eller et geddevand 
Stille-John fører an og deler ud af tips og tricks vedr. grej, fluekast og forhå-
bentlig fightning af de fisk, der napper fluerne. 
 

Juni 2007 
 

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

Torsdag den 7. juni 2007 kl. 1900 
Ordinær klubaften 
 

Torsdag den 7./ 8./ 9. og 10. juni 2007 
Weekendtur til Lagan-elven 
Sted og tid: Overnatning i Laganhytten. Fæl-
lestransport 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.  
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 Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

Lørdag den 9. juni og torsdag den 21. juni 2007  
Fluetur til kysten eller et put&take eller et geddevand 
Stille-John fører an og deler ud af tips og tricks vedr. grej, fluekast og forhå-
bentlig fightning af de fisk, der napper fluerne. 
 

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 frem-
mest 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 tæn-
der 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 klub-
huset (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 spis-
ning, en geddetur til Fryken (igen!”), eller laksetur til Vättern. 
 

                           FARUM LYSTFISKERFORENING 

NOGET FOR ALLE - NOK FOR DE FLESTE! 
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De forskellige landes sektioner arrangerer festivaler hvert 
år samt indbyder til lokale dyster. Der er således rig mulig-
hed for at deltage i fiskeri på mange pladser rundt om i 
verden - steder man ellers kun ville drømme om at besøge.  
Læs mere om E.F.S.A. på: www.efsa.co.uk 

På hjemmefronten arrangerer Dansk Havfisker Forbund 
konkurrencer som: DM i fri line, DM i let line, Årets pokal-
tur samt Ambassadeur Cuppen, der samtidig fungerer som udtagelse til EM. 

Turoversigt – 2007 
Dato Dag Tur Sted Bem. 

4. februar Søndag DHF´s Pokalstævne Helsingør Amb. 
18. marts Søndag Roskilde Havfiskefestival Helsingør Amb. 
29. april Søndag Hvidovre Cup Helsingør Amb. 
19.-20. maj Lø./Sø. Skagen Havfiskefestival Skagen Amb. 
16. juni Lørdag Nordjysk Mesterskab Hirtshals Amb. 
17. juni Søndag DHF´s Saltvandspokal Hirtshals 
1. juli Søndag Torskecup Helsingør Amb. 
18.-19. august Lø./Sø. DM i havfiskeri Helsingør Amb. 
4. november Søndag Jan & Bo´s Fladfiskecup Helsingør Amb. 

 ("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup) 
�
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MARTS 2007 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Torsdag 01: Klubaften – fluebinding – John: 4582 9552 19.00 
Mandag 05: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 08: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Lørdag 10: Havtur på Øresund med Bonito – buletur! 07.00 
  Tilmelding: Ole ”Basse” – 43 64 02 73 
Søndag  18: Arbejdsdag i og ved klubhuset  09.00

  Opfyld dit nytårsforsæt – støt din klub! 
Torsdag  22: Klubaften – foredrag – ekkolodder 19.30

  Lars Frø taler om ekkolodder, tips og tricks 
Lørdag 24: Kysttur til et sted i Danmark    
  Tilmelding: Christian - 40 74 04 18 
Torsdag 29: Indkøbsaften i Sport Dres 19.00
  Der åbnes kun for Farums medlemmer! Gør et kup. 
 

APRIL 2007 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Tirsdag 03: Generalforsamling i SU 19.00 
Torsdag 05: Juniortur til Tryggevælde Å 05.25
  Tilmelding: Andreas - 28 53 12 38 
Søndag 08: Kysttur til et sted i Danmark    
  Tilmelding: Christian - 40 74 04 18 
Torsdag 12: Klubaften - almindelig hygge 19.30 
Lørdag 14: SU-bro og både sættes i vandet  09.00
  Vær med til at sætte den nye bro i vandet! 
Mandag 16: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
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APRIL 2007 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Onsdag  18: Repræsentanskabsmøde i Fiskeringen 19.30 
Torsdag  19: Klubaften – introduktion for nye medlemmer 19.30 
Torsdag  26: Klubaften – foredrag – gedder i Farum Sø 19.30

  Lars Frø taler om tips og tricks til Farum Sø   
Lørdag 28: Fluefisketur – kyst eller p&t    

  Tilmelding: John Svarre – 44 94 28 09   
 

MAJ 2007 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Start maj - Kulmulen udkommer 
Torsdag 03: Klubaften - almindelig hygge 19.30 
Søndag 06: Gedde-premiere på Farum Sø 07.00
  Årets begivenhed! Mød op og deltag. 
Mandag 07: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 10: Klubaften - almindelig hygge 19.30 
Lørdag 12: Fluefisketur – kyst, p&t eller gedde    
  Tilmelding: John Svarre – 44 94 28 09 
Lørdag 19: Kysttur til et sted i Danmark    
  Tilmelding: Christian - 40 74 04 18 
Torsdag 24: Klubaften - almindelig hygge 19.30 
Torsdag 24: Fluefisketur – kyst, p&t eller gedde 18.00
  Tilmelding: John Svarre – 44 94 28 09 
Torsdag 31: Klubaften - almindelig hygge 19.30 
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JUNI 2007 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Fredag 01: Weekendtur til Lagan-elven: Opgangslaks!    
  Tilmelding: Morten – 44 99 16 07   
Mandag 04: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Onsdag 06: Fyraftenstur på Farum Sø og/eller Furesøen 19.00
  Tilmelding: Lars – 44 95 05 18 
Torsdag 07: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Lørdag 09: Fluefisketur – kyst, p&t eller gedde    
  Tilmelding: John Svarre – 44 94 28 09 
Torsdag 14: Fyraftenstur på Farum Sø og/eller Furesøen 19.00
  Tilmelding: Lars – 44 95 05 18  
Lørdag 16: Juniortur til Hillerød Slotssø med overnatning    
  Tilmelding: Andreas - 28 53 12 38 
Torsdag 21 Fluefisketur – kyst, p&t eller gedde 18.00
  Tilmelding: John Svarre – 44 94 28 09 
Fredag 22: Aften-buletur på Øresund med ”Nadia” 17.00
  Tilmelding: Niels Godsk – 49 26 61 81. 
Lørdag 23: Sankt Hans Aften ved klubhuset og Farum Sø 18.00
  Tilmelding: Lars – 44 95 05 18 
Lørdag 30: Skolernes sommerferie begynder 
 

JULI 2007 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Torsdag 05: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Lørdag 07: Nat-kysttur til et sted i Sverige!    
  Tilmelding: Christian - 40 74 04 18 
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JULI 2007 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Lørdag 21: Juniortur til Svebølle put & take    
  Tilmelding: Andreas - 28 53 12 38 
Fredag 27: Aften-buletur på Øresund med ”Nadia” 17.00
  Tilmelding: Niels Godsk – 49 26 61 81. 
 

AUGUST 2007 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Torsdag 07: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Søndag 12: Hav-konkurrence på Øresund med ”Havlit” 09.00
  Tilmelding: Niels Godsk – 49 26 61 81. 
 

SEPTEMBER 2007 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Start september – Kulmulen udkommer. 
Mandag 03: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 06: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Torsdag 13: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Fredag 14: Weekendtur til Lagan-elven: Laks!    
  Tilmelding: Morten – 44 99 16 07   
Torsdag 20: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Søndag 23: Aborretur på Furesøen 08.00
  Tilmelding: Lars Frø – 23 47 59 33 
Søndag 30: Arbejdsdag i og ved klubhuset 09.00
  Mød op! 
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”Jeg havde hørt rygterne om kæmpehummerne under nogen cykelture rundt om 
søen, hvor lokale drenge, med rystende stemmer, havde berettet om de monstre 
de havde været lige ved at fange, men som i sidste øjeblik havde bidt pinden 
over, havde klippet hul i nettet eller på anden vis var undsluppet. 

Under knap så farlige omstændigheder som fiskerne i Barentshavet, drog jeg 
af sted, bevæbnet med ét af fritidshjemmets fiskenet. Det blev et gravalvorligt 
og helt seriøst sats, hvor jeg cyklede rundt om Furesøen, og gjorde ophold på 
alle de broer og bredpartier hvor det var muligt at kommer til. Og der var min-
sandten gevinst! Adskillige krebs blev spottet, og der hvor nettet var langt nok, 
blev de også fanget. Og jeg slog min personlige rekord mange gange, med gen-
tagne fangster af kæmpestore hummeragtige monsterkrebs. Alle krebs blev set 
kravlende på bunden, på nær én enkelt som jeg opdagede i toppen af et siv, hvor 
den sad og var i gang med at klippe hul i vandskorpen. Den var nem at fange. 

Ved hjemkomsten konstaterede jeg at alle krebsene, på nær én, var hanner, og 
jeg gætter, at det lige nu er den årstid, hvor hannerne går på jagt efter en hun at 
parre sig med. 

Krebsene er 
Galizere, en 
krebseart der 
har sin naturli-
ge oprindelse 
langt østpå, 
derovre hvor 
Europa bliver 
til Asien. 
Krebsene er 
bragt hertil, 
fordi man en-
gang fejlagtigt 
troede, at de 
var immune 
overfor kreb-
sepesten. Van-
drehistorierne 
vil vide, at de 
er kommet ud i 
Furesøen for år tilbage, hvor en restauratør på Furesøbad fik afbud til et større 
krebsegilde. Han havde købt galizerkrebs, og da selskabet udeblev, smed han 
krebsene i søen.  
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Galizere er dobbelt så hurtige til at forplante sig, som de naturligt forekommen-
de flodkrebs, og de har nu bredt sig til hele søen og har formodentligt også helt 
udkonkurreret de oprindelige flodkrebs. Galizere er dårlige spisekrebs fordi der 
er mindre kød i haler og kløer. Person-
ligt synes jeg dog ikke at dette er no-
get stort problem, for det er vel tilbe-
høret der er det mest interessant ved et 
krebsegilde. Galizere kendes nemt fra 
andre krebsearter på deres følehorn, 
der er ligeså lange som kroppen, det er 
der ingen af de øvrige forekommende 
krebs i Danmark der kan præstere. 

Her i denne vinter har nogle dykke-
re fået lov til at kigge på Furesøen 
nedefra. Det første de rapporterede var 
overraskelsen over mængder af krebs, 
også de helt store monstre, som fand-
tes fra bredden og helt ud på 10 meter 
vand! I øvrigt fandt jeg selv krebs i 
maven på to aborrer her i efteråret, på 
et tidspunkt hvor jeg er sikker på, at 
aborrerne ikke kom ind på lavere vand end 8 meter.  

Da galizeren er uønsket i den danske natur har den ingen fredningstid og hel-
ler ingen mindstemål, og det er strengt forbudt at sætte den ud i andre vande!” 

Lars ”Frø” 
 

Krebsegilde 
”Det svenske krebsegilde "kräftskiva" findes kun i Sverige. Der findes ikke 
noget modsvarende i Danmark.  

At krebsegildet ligger i august skyldes, at det er i denne måned, at fiskesæso-
nen på krebs starter. Det er ellers forbudt det meste 
af året at fange krebs i søer og åer. I dag er det kun 
et fåtal, som fanger egne krebs, da der ikke længere 
findes så mange. Krebsepesten har mindsket bestan-
den kraftigt, derfor er svenske krebs meget dyre, så 
de fleste køber importerede dybfrosne krebs. 

Til selve krebsegildet har deltagerne ofte både 
hatte og hagesmække på, og der er pyntet med papirslygter med krebsemønster 
på. Man spiser brød og ost til krebsene og drikker øl og snaps til. 

Krebsene koges i en lage af vand, salt og dild. De spises med hænderne og det 
kræver en speciel teknik at få kødet ud af hale og klør. Når man drikker snaps i 
Sverige, skal man synge en snapsevise og til krebsene siges det, at man skal 
drikke en snaps til hver klo, så det bliver til mange viser i augustmånens skin.” 

oresunddirekt.com 
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”Den kendte svenske fiskejournalist og filmmand, Martin Falklind, besøgte i 
sidste uge Bornholm for at starte optagelserne 
til en ny film. Filmen vil bringe seeren vidt 
omkring fra England til Sverige over Bornholm 
til Argentina.  

Undervejs vil seeren se og høre om havørre-
den og de lystfiskere, der efterstræber den. Det 
bornholmske afsnit af filmen vil selvfølgelig 
sætte fokus på det unikke og spændende havør-
redfiskeri øens varierede kyster byder på.  

Martin Falklinds tidligere produktioner tæller 
blandt andet titler som ”Atlantlaxen – Det Sista 
Riket” og den prisbelønnede ”Ørreden på Tun-
draen”. I marts måned har Martins nyeste film 
”Jagten På Storrødingen” premiere ved en galla-
fest for 700 mennesker i Gøteborg.”  

(DSF, John Haagen Rasmussen, 19-01-2007)  
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”Som omtalt i alle medier søndag, skete der natten til fredag et kæmpeskred på 
Møns Klint ved Jydelejet. Skredet var så kolossalt, at der efterfølgende blev 
dannet en 300 meter lang halvø ud i Østersøen. Halvøen består af store mængder 
kridt, sand og ler, og oven på halvøen ligger hen imod 100 store sammenfiltrede 
bøgetræer. 

Heldigvis skete skredet om natten i meget hårdt vejr, så der ikke var menne-
sker på stranden. Halvøen vil langsomt blive nedbrudt af bølgerne, men denne 
proces vil gøre vandet mælkehvidt og genere fiskeriet på store strækninger af 
Møn i den kommende sæson.”  

(DSF, Jan Andersen & Jens Tudvad, 30-01-2007)  
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”Endnu et stort skred på Møns Klint natten til den 2. marts har fået Falster 
Skovdistrikt til at lukke for adgangen til kysten neden for klinten. Der er dog 
adgang til at gå oppe på klinten. Det nye skred er ikke så stort som januarskre-
det, men strækker sig ca. 100 m ud i Østersøen. Der er fare for flere store skred, 
og allerede dagen efter lukningen kunne man rapportere om små skred.  

De store skred er forårsaget af den megen nedbør, der er faldet denne vinter, 
og der vil gå et par måneder før Møns Klint igen er så tør, at man vil åbne ad-
gangen til kysten. Så der er sikkert nogle inkarnerede mønfiskere, der må se sig 
om efter andre kystpladser dette forår. Det kan anbefales at følge med i situatio-
nen på www.skovognatur.dk.”  

(DSF, Jan Andersen & Jens Tudvad, 08-03-2007)  
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”NU SKAL JEG PÅ FISKETUR” 
Trucker vinder den 
største lottogevinst i 
USA's historie. »Nu 
skal jeg på fisketur«. 

Truckeren Ed Na-
bors vil fortsætte sit 
arbejde på tæppefa-
brikken, hvor han har 
arbejdet i otte år, i to 
dage endnu. Så tager 
han på fisketur. I går 
vandt han en lottoge-
vinst på 500 millioner 
kroner.  

Den 52-årige chauf-
før, der arbejder på 
tæppefabrikken Mo-
hawk Industries i by-
en Dalton i Georgia, er en af to spillefugle, der har vundet den største lottoge-
vinst i amerikansk historie.  

Helt præcist kan han gå i banken efter 658 millioner kroner - eller knap 500 
millioner kroner efter skat.  

Truckeren blev lamslået, da det gik op for ham, at det var ham, der havde det 
historisk værdifulde vinderlod i lommen. Han tjekkede først tallene ti timer 
efter trækningen, da hans kolleger på tæppefabrikken snakkede om, at vinder-
loddet var købt i Dalton.  

»Jeg er stadig paralyseret«, sagde han i går, da han stod frem på en presse-
konference for at fortælle om sin Fætter Højbenagtige skæbne.  

Efter at have konstateret, at tallene på hans kupon stemte overens med vinder-
tallene, begyndte Ed Nabors at ryste så meget, at hans kolleger måtte sende ham 
hjem. Det fortæller hans mor ud af døren til det hus, hun bor i sammen med 
sønnen, til avisen USAToday.  

Nabors har arbejdet på tæppefabrikken, der ligger i USA's selvudnævnte tæp-
pehovedstad Dalton, i otte år, og han planlægger at blive der »mindst to dage 
endnu«.  

Han har valgt at få hele præmiesummen udbetalt på en gang og ikke som årli-
ge udbetalinger. Og så vil han købe et hus til sin datter, der længe gerne har 
villet flytte ud af sit mobilehome.  
»Efter det tager jeg ud og fisker«, meddelte han.  

I butikken i Dalton, hvor Ed Nabors hver uge køber sig en kop kaffe og i sid-
ste uge også købte sig et vinderlod, glæder bestyreren Connie Sexton sig på 
vinderens vegne.  
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”En ny världsmästare i lakfiske ska koras på fredag kväll. 
LakaVM avgörs för tredje året i följd på notfiskeplatsen i 
Kamlunge. Tävlingen kommer enligt rykten att få besök 
av en grupp sydafrikaner som jagar exotiska upplevelser. 

Sidste års verdensmester blev Ville Koopakka, Torneå, blev världsmästare i 
lakfiske i fjol med en lake som vägde över två kilo.” 

(februar 2007, Norrländska Socialdemokraten) 

(Ovenstående omhandler verdensmesterskabet i knude-fiskeri, der i år fandt sted 
i Kamlunge i Luleå. Forsvarende verdensmester er Ville Koopakka fra Torneå, 
der sidste år vandt mesterskabet med en knude på over 2,0 kilo, red.) 
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Efter knap 16 måneder i et iransk fængsel vendte 
tyskeren Donald Klein i dag hjem og blev genfor-
enet med sin familie i Frankfurt.  

Den 53-årige lystfisker blev i november 2005 
sammen med en fransk skipper anholdt af den 
iranske kystvagt, da de var ude at fiske i Den Per-
siske Golf nær en ø, som både Iran og De Forene-
de Arabiske Emirater gør krav på. De blev begge 
idømt 18 måneders fængsel for illegal indrejse.  

Efter et langvarigt diplomatisk tovtrækkeri blev Klein mandag benådet, efter 
at franskmanden vendte hjem i sidste måned.”  

 (TV2-nyhederne, 14-03-07) 
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”Fredag den 19. januar fangede Lene Hyllegaard 
fra Værløse noget så usædvanligt som en havta-
ske. 

Den bemærkelsesværdige fangst fandt sted 
ombord på turbåden Sandmanden, der var sejlet 
fra Helsingør og syd på. 

Under drivfiskeri ud for Snekkersten kom hug-
get pludseligt, og hvad der mindede om en fight 
med en mellemstor torsk udspillede sig.  

Overraskelsen var stor hos både Lene og de 
tilstedeværende på turbåden, da det var en havta-
ske, der kom op til overfladen. Havtasken havde 
hugget klokkerent på pirken, og vægten sneg sig 
efterfølgende op på 3,7 kg.  

Fangsten må siges at være lidt af en sensation, 
da der yderste sjældent bliver fanget havtaske på Øresund.”  

(DSF, Martin Ulrich Christensen, 29-01-2007)  
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”Projektet Atlas over Danske Ferskvandsfisk har nu kørt i et år, og den første 
statusrapport er nu blevet udarbejdet. I rapporten beskrives i tekst og på udbre-
delseskort hver enkelt art, med fokus på hvilke arter og 
landsdele, der stadig mangler oplysninger om. 

Det er Zoologisk Museum, København og Danmarks Fi-
skeriundersøgelser, Silkeborg, der er ansvarlige for pro-
jektet, som skal fortsætte frem til udgangen af 2008. Ho-
vedformålet med atlasprojektet er at opstille en basislinje, som kan benyttes til 
at bedømme de ændringer i ferskvandsfiskenes udbredelse, der er sket i løbet af 
de sidste ca. 100 år.  

Ikke siden Otterstrøms tre bind om fisk udkom i Danmarks Fauna (1912-17), 
er der udgivet litteratur, der samlet beskriver udbredelsen af de danske fersk-
vandsfisk. Alene i de sidste 30 år er der registreret syv nye fiskearter i dansk 
ferskvand, mens én sandsynligvis er uddød. En nutidig atlasundersøgelse vil 
være det vigtigste referencepunkt, når fremtidige ændringer i fiskefaunaen skal 
analyseres.  

Resultatet af atlasundersøgelsen vil derfor kunne bruges af klimaforskere, fi-
skeforskere og de miljøinstitutioner, der forvalter vore ferske vande. Herudover 
vil resultatet kunne bruges af lystfiskere og andre naturinteresserede, som vil 
kunne få glæde af den bog, som atlasprojektet skal munde ud i.  

Den første statusrapport kan downloades fra www.fiskeatlas.dk.” 
(DSF, Martin Ulrich Christensen, 08-03-2007)  
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”I starten af december blev der af en lokal garnfisker fanget en amerikansk 
hummer (Homarus americanus) ud for Rungsted Kyst. Ifølge Øresundsakvariet 
er det første gang, at den amerikanske hummer 
er blevet fanget i dansk farvand, og individet 
stammer efter al sandsynlighed fra en ulovlig 
udsætning i Oslofjorden. 

Den amerikanske hummer er aggressiv, alt-
ædende og kan vandre op til 800 km om året, 
hvilket kan være en mulig forklaring på, at den 
nu er dukket op herhjemme. Af udseende ligner den vores europæiske hummer 
(Homarus gammarus), men den amerikanske hummer er som regel mere rødlig 
og har en mere opadbøjet pandetorn med flere pigge på. 

I Norge, hvor den amerikanske hummer bliver mere og mere talrig, frygter 
biologerne, at det kan føre til en negativ effekt på bunddyrssammensætningen 
langs kysterne. Endvidere frygtes det også, at den kan introducere nye skal- og 
bakteriesygdomme, som vores europæiske hummer ikke har været udsat for. 

Den fangne amerikanske hummer fra Øresund vejer cirka 750 gram og kan nu 
beundres i et akvarium på Øresundsakvariet i Helsingør.”  

(DSF, Martin Ulrich Christensen, 23-01-2007)  
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Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 
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”Her til foråret er det tre år siden, at portostøtten til lystfiskerforeningernes 
klubblade faldt bort, og ved gennemlæsningen af de bla-
de, som er tilgået undertegnede gennem det sidste halve 
års tid, står det helt klart, at det har kostet dyrt for for-
eningerne. 

Alle foreningerne har været nødt til at nedskære kraf-
tigt i antallet af udgivelser af klubblade hen over året, og 
rigtig mange er gået ned til kun at udgive klubbladet to 
gange om året. Der er dog andre foreninger, som flotter 
sig med at udgive hele fire klubblade i løbet af ét år. 

De foreningsfolk undertegnede har talt med, beklager 
alle udviklingen, og erkender, at det går hårdt ud over 
kommunikationen med medlemmerne. Desuden betyder 
det, at man i bestyrelserne er nødt til at lave en grundig planlægning af forenin-
gens aktiviteter i rigtig god tid. 

Det betyder også, at kalenderen med foreningernes aktiviteter efterhånden har 
en meget fremtrædende plads i klubbladene.” 

(DSF, Laurits Flowbinner, 11-01-2007)  
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”Formanden for Ishøj Sportsfiskerklub, Steen Lyngsø, fortæller, at der den 30. 
december blev fundet tre sammenbundne ørredgarn i Ishøj Inderhavn – kun 50 
meter fra åens udløb. Disse garn, som stod i fredningsbæltet, var naturligvis 
umarkerede. Faktum er, at de må have revet sig løs fra de vægte, som skulle 
holde garnet nede, da den ene ende var drevet på land.  

I kraft af garnenes samlede længde ville de effektivt kunne spærre hele ”Kar-
ret”, som området ud for åens munding populært kaldes. Derved kan der fanges 
havørreder, men det er også en realitet, at store brakvandsaborrer går i garnene. 
Netop denne bestand af aborrer er unik og har vist sig sårbar overfor opfiskning. 

Derfor har Ishøj Sportsfiskerklub også indført en frivillig fredning, idet alle 
aborrer, som bliver fanget inde i åen skal genudsættes med det samme.  

”Nu bliver de i stedet fanget ude i fredningsbæltet på ulovlig vis og omsat på 
det sorte fiskemarked,” udtaler formanden.  

(DSF, Martin Ulrich Christensen, 12-01-2007)  
 

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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”Søndag den 20. maj 2007 vil der være en lang række, spændende aktiviteter for 
lystfiskere landet over, når Danmarks Sportsfiskerforbund for første gang afhol-
der »Lystfiskeriets Dag«. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og duk op til en 
dag i lystfiskeriets tegn. Der vil være aktiviteter for enhver smag – også i dit 
lokalområde! 

Foreløbig er der tilmeldt 55 arrangementer landet over, og det er endnu ikke 
for sent at tilmelde et arrangement. Har din forening et eller andet i ærmet, så 
ring på 75 82 06 99 – lok. 18 eller mail til kb@sportsfiskerforbundet.dk. 

Detaljerne omkring de enkelte arrangementer er endnu ikke på plads, men vi 
kan allerede på nuværende tidspunkt godt love, at der på landsplan vil være et 
stort og bredt udvalg af spændende aktiviteter som f.eks. guidede fisketure, 
fiskeinstruktion på alle niveauer, demonstration og afprøvning af både flue- og 
spinnegrej, fluebinding, konkurrencer, gratis fiskeri og meget mere! Læs mere 
om dagen.  

En detaljeret beskrivelse af alle arrangementer kan fra begyndelsen af april 
findes på hjemmesiden www.lystfiskerietsdag.dk ” 

(23-02-2007, Klaus Balleby)  
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Esben med ny klub-
rekord i rødfisk 

Henrik med ny klubrekord i spejlkarpe 

Paw med ny klubrekord 
i pighvar 

Bjarne med ny person-
lig flue-rekord i aborre 
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DANMARK - FERSKVAND 
Senest opdateret 22-10-06 

ART VÆGT/KG FANGER STED DATO 
Aborre 2,675 kg Andreas H. Nielsen  Sø/Sjælland 121005 
Brasen 6,700 kg Jens Bursell Sø/Danmark 000504 
Bækørred 3,600 kg John S. Rasmussen Å/Sjælland 000896 
Bækørred(p&t) 2,800 kg Per Ove Petersen Nebel Sø 140488 
Fjeldørred(p&t) 1,800 kg Niels J. Matthiesen Poppelsøen 221006 
Flire 0,752 kg Ole Jensen Tryggevælde Å 210781 
Gedde 15,400 kg Adam S. Nielsen Sunds Sø 121199 
Guldfisk 2,300 kg Theis Kragh Utterslev Mose 000598 
Havørred 8,000 kg Paul Lindholm Store Vejle Å 181097 
Helt 1,250 kg Niels G. Jørgensen Susåen 000204 
Hork 12,0 cm Claus Tjalve Farum Sø 260984 
Karusse 2,350 kg Nadem Ali Hussain Dam/Nordsjæl. 080598 
Karpe(græs) 14,300 kg Henrik Hansen Sø/Jylland 070606 
Karpe(koi) 3,200 kg Theis Kragh Sø/Danmark 000600 
Karpe(læder) 12,350 kg Jan Bressendorff Vallensbæk Sø 100689 
Karpe(skæl) 12,000 kg Jens Bursell Sø/Danmark 031003 
Karpe(spejl) 19,700 kg Henrik Hansen Sø/Danmark 300506 
Kildeørred(p&t) 0,450 kg Peter Kirkby Søllerød P&T 231087 
Knude 4,100 kg Peter Kirkby Furesøen 051188 
Laks 2,200 kg Niels J. Matthiesen Gudenåen 101003 
Løje 0,065 kg Theis Kragh Furesøen 080587 
Malle 3,500 kg Henrik Hansen Sø/Danmark 021006 
Regnbueørred 2,400 kg John Nielsen Karup Å 070593 
Regnbueørred 11,400 kg Henning Bomberg Fredensborg 211001 
(put & take) 
Rimte 2,925 kg Theis Kragh Køge Å 000302 
Rudskalle 1,575 kg Jan Bressendorff Sø/København 070895 
Sandart 8,600 kg Theis Kragh Kattinge Sø 050499 
Skalle(grå) 1,690 kg Bjarne Nielsen Sø/Fyn 070593 
Smelt 0,008 kg Thomas Petersen Søndersø 151187 
Stalling 1,000 kg John Nielsen Gudenåen 280592 
Strømskalle 0,095 kg Thomas Petersen Skjern Å 180487 
Suder 3,750 kg Theis Kragh Donse Dam 020603 
Sø-ørred 3,550 kg Rune Espenhein Esrum Sø 020691 
Ål 2,118 kg Benny Strøm Sø/København 220698 
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DANMARK - SALTVAND 
Senest opdateret 17-09-06 

ART VÆGT/KG FANGER STED DATO 
Berggylt 0,850 kg Niels G. Jørgensen Øresund 000500 
Brosme 9,200 kg Kim Jæger Hansen Det Gule Rev 020401 
Fjæsing 0,375 kg Jens Grand Bønnerup Str. 260686 
Gedde 12,500 kg Henrik Nielsen Præstø Fjord 250390 
Havbars 0,750 kg Simon Stampe Agger Tange 000702 
Havkat 11,800 kg Peter Meinertz Det Gule Rev 290802 
Havørred(kyst) 7,500 kg Søren Græsborg Køge Bugt 300898 
Havørred(hav) 10,350 kg Steen Lyngsø Køge Bugt 020898 
Hestemakrel 0,350 kg Steen Brynitz Kattegat 160888 
Hornfisk 1,150 kg Frank Dall Øresund 290493 
Hvilling 0,920 kg Steen Kehler Øresund 100998 
Ising 0,750 kg Paw Meinertsen Onsevig 170906 
Knurhane(grå) 0,395 kg Niels G. Jørgensen Øresund 270597 
Knurhane(rød) 0,300 kg Steen Kehler Øresund 190998 
Kulmule 3,650 kg Steen Brynitz Kattegat 240791 
Kuller 2,500 kg Henrik Nielsen Det Gule Rev 180592 
Laks(kyst) 3,000 kg Kim Pedersen Vejby Strand 130889 
Laks(hav) 12,250 kg Mogens Thomsen Bornholm 000304 
Lange 26,500 kg Henrik Nielsen Det Gule Rev 260696 
Lubbe 5,500 kg Peter Kirkby Det Gule Rev 150693 
Makrel 1,700 kg Thomas Jensen Øresund 240989 
Multe 3,350 kg Klaus Munck Isefjorden 000098 
Pighaj 6,100 kg Steen Brynitz Kattegat 050886 
Pighvarre 4,200 kg Paw Meinertsen Bornholm 050806 
Regnbue(kyst) 5,400 kg Niels G. Jørgensen Sejerøbugten 100489 
Regnbue(hav) 1,100 kg Erik Nielsen Øresund 040783 
Rimte 1,500 kg Niels Matthiesen Mandehoved 240601 
Rødfisk(lille) 0,300 kg Allan T.C. Det Gule Rev 060593 
Rødspætte 2,500 kg Steen Kehler Øresund 000598 
Rødtunge 0,860 kg Niels Ingstrup Øresund 220286 
Sej 12,000 kg Rune Espenhein Det Gule Rev 260696 
Sild 0,420 kg Jens Bursell Øresund 171083 
Skrubbe 1,900 kg Kim Jæger Hansen Øresund 000503 
(listen er ikke fuldstændig p.g.a. pladsmangel) 
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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) 
Tlf.  48 18 97 87 / 24 82 97 87 / thomsenplast@email.dk 
OBS! Kan der undtagelsesvis ikke bestilles hos Mogens så ring til Henrik Jart. 
 

Downriggere: 2 stk. Canon Easi-troll ���� 44 48 52 05 
Leje pr. downrigger pr. dag kr. 25,- (lejes uafhængigt af motorerne). 
I lejen medfølger et sæt "Roberts" stangholdere, der passer til alle bådene. 
Henrik Jart, Ryetvej 6, 3500 Værløse (j-h-jart@webspeed.dk) 
 

Ekkolodder: Eagle Ultra III + Lowrance X65 ���� 44 48 52 05 
Leje pr. lod pr. dag kr. 50,- (lejes uafhængigt af motorer & downriggere).  
I lejen medfølger batterikasse, skruetvinger m.v. 
Henrik Jart, Ryetvej 6, 3500 Værløse (j-h-jart@webspeed.dk) 
 

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

Nøgler: Lagan, Mörrum og Odden-huset ���� 44 95 05 18 
 

Forenings T-shirts, stofmærker & emblemer  ���� 44 95 05 18 

Boilie-rullere: 16 + 18 + 20 + 22 mm. ���� 35 85 84 94 
 



www.farumlf.dk 34 

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

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

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

Udfyldes og sendes til (eller send elektronisk via hjemmesiden) 
Morten Søndergaard, Nordtoftevej 27, 3520  Farum - � 44 99 16 07 

�-------�-------�-------�-------�-------�-------�-------�------� 

Indmeldelsesblanket til Farum Lystfiskerforening 

____________________________________________________________ 
(Navn + fødselsdato) 

____________________________________________________________ 
(Adresse - husk postnummer og by) 

____________________________________________________________ 
(Telefon: fastnet + mobil + email) 

Vil gerne optages som medlem af Farum Lystfiskerforening som: 

______ Senior  ______ Junior  ______ Familie  ______ DSF  ______ Passiv 

____________________________________________________________
 (Dato og underskrift) 
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