(Jens Bursell med svensk gedde på 15,2 kg)

Farum Lystfiskerforening
Noget for alle – Nok for de fleste
Medlem af Fiskeringen - SU - Dansk Havfisker Forbund
Forvent lidt mere

www.farumlf.dk • info@farumlf.dk

Formand
Ole Gammelmark

Kasserer
Steffen Faisst

Blankager 11
Solhøjpark 40
2620 Albertslund
3520 Farum
℡: 4364 0273 / 2968 6125 ℡: 4499 1503 / 3079 1134
a.o.gammelm ark@webspeed.dk @ : steffen@faisst.eu

Kontonr.: 1551 - 7 29 68 94

Stiftet 1974

Næstformand - Nøgler
Christian Jørgensen
Solhøjpark 10
3520 Farum
℡: 28 74 10 10
@ : cj@retrade.dk

Indmeldelse: se www.farumlf.dk

Sekretær - Indmeldelse Juniorleder
Bestyrelsesmedlem
Andreas Holm Nielsen Lars ”Frø” Nielsen
Morten Søndergaard
Nordtoftevej 27
3520 Farum
℡: 4499 1607 / 2512 5169
@: morten@farumlf.dk

Jægersborg Allé 48B, 1-0003 Solhøjpark 54

2920 Charlottenlund
℡: 2853 1238
andreas.holm.nielsen@hotmail.com

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

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsessuppleanter

Niels Matthiesen

Adam Skov Nielsen

Niels Godsk Jørgensen

℡: 3888 0897 / 2534 6931
@: matthiesen@dbmail.dk

℡: 4468 0090 / 5132 9662
@: adnl@nnit.com

℡: 4926 6181/ 2685 9126
@: ngj@c.dk

Theis Kragh

Thomas Petersen

Niels Olsen

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

℡:

℡: 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-NM
Festudvalg: Morten & Ole

Klubhus: Morten,Ole,Lars
Vicevært: Morten
Den lille hytte: Lars
Bådudlejningen: Bestyr.
Ølmand: Ole
Motorer: Mogens
Sikkerhed til søs: Bestyr.
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)
Klubaften hver torsdag fra kl. 1930 - september til og med maj
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Indhold

Redaktøren har ordet

03: Bestyrelsen (navne, numre, adresser)

Dette nummer af ”Kulmulen” har ladet
vente længe på sig og det er med største beklagelse, at det blot er årets anden udgivelse. Et sammenfald af en
række uheldige omstændigheder som
computernedbrud og redaktørens travle
kalender har en stor del af skylden for
dette. Men nu er bladet her! Og flere
vil følge…
Jeg håber at medlemmer, annoncører
og andre læsere af bladet vil bære over
med den til tider stressede redaktør.
Bestyrelsen, og især kassereren, har en
bøn til dig om: Det er, at du husker at
betale dit kontingent for 2009 – opkrævningen kommer snart!
Bestyrelsen har lagt sig i selen for at
kunne præsentere dig for et rigt og
varieret udbud af fiskeoplevelser også
i 2009. Glæd dig!
I al beskedenhed mener vi selv, at du
skal lede endog meget længe efter et
lignende arrangementsprogram i tilsvarende fiskeklubber. Og så er vi kun
ved den indledende planlægning!
Bestyrelsen opruster også på hjemmeside-området og har inddraget flere
medlemmer til at sørge for løbende
opdatering af foreningens hjemmeside.
Det falder på plads ved årsskiftet ved
årsskiftet. Husk – det kan altid betale
sig at tage et kig på hjemmesiden!
Ombygningen af klubhusets køkken,
og ny-indretningen af klubhuset i øvrigt, skrider planmæssigt frem. Du kan
godt glæde dig til at komme ned i
klubhuset i løbet af foråret, hvor der
vil være isat et flot vindue i gavlen, så
vi kan se ud over vores dejlige Farum
Sø. Stort!

04: Indhold (denne side)
05: Information (Olaf Rye 90 år)
08: Medlemskab 2009 (husk det nu!)
09: Ture og arrangementer (masser!)
15: Dansk Havfisker Forbund (2009)
16: Juniorture (gode ture i 2008)
18: Farum Sø (2008 + 2007)
24: Annonce – Hvidovre Sport
25: Aktivitetskalender
(dec/jan/feb/marts/april/maj/juni/juli/aug)
29: Forbundsvennerne (diverse)
31: Vandet Rundt (diverse)
33: Mulefisken (udvalgte fangster)
45: Årets fisk (oversigt - fangster 2008)
48: Annonce – Køre-Dan (wrooum!)
49: Bestilling af både, motorer m.v.
50: Indmeldelsesblanket 2009
52: Bagsiden – annonce Sport Dres

Kulmulens redaktion
Ansvarshavende redaktør
Morten Søndergaard
Nordtoftevej 27
3520 Farum
℡ : 44 99 16 07
@: morten@farumlf.dk
Kulmulen udkommer 4 gange årligt:
marts, juni, september og december.
Deadlines
Nr. 1 / 2009 – 1. februar 2009
Nr. 2 / 2009 – 1. maj 2009
Nr. 3 / 2009 – 1. august 2009
Nr. 4 / 2009 – 1. november 2009
Oplag: 500 stk.
Ide & Layout: Morten Søndergaard
Tryk: DLG
Distribution: Post Danmark
Forsidefoto: Jens Bursell

GODT VINTERFISKERI
Morten Søndergaard
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Information
Ny nøglemand

Christian Jørgensen, foreningens næstformand og kustturleder, har overtaget
hvervet fra Lars ”Frø” vedr. udlevering af nøgler til medlemmerne.
Det gælder samtlige nøgler: Fiskerings-nøgler, SU-nøgler og nøgler til Fiskeringens huse i Sverige, på Sjællands Odde og i Jylland.
Christian kan kontaktes på mobil: 28 74 10 10 eller på mail: cj@retrade.dk.
Olaf Rye fyldte 90 år

Foreningens ældste medlem – i leveår altså – Olaf Rye, fyldte 90 år søndag den
31. august i år. Det blev fejret
i skønt solskinsvejr og med
hele familien i Olafs dejlige
have på Stationsvej i Farum.
Den store fødselsdag blev
naturligvis markeret fra foreningens side ved at skænke
Olaf et af foreningens nye
ølglas samt et lige så nyt snapseglas. Det blev Olaf meget
glad for og fyldte straks det
ene glas med skummende øl.
Og ikke nok med det; i oktober måned kunne Olaf og Ellen fejre krondiamantbryllup (65 års ægteskab).
Grej-donation fra gavmildt medlem

Dennis Bechmann, forholdsvist nyt medlem af foreningen, donerede i starten af
maj måned i år en ordentlig bunke grej til foreningen, primært til brug for juniorerne.
Donationen bestod af 5 stk. spinnestænger, 2 stk. fluestænger, 2 stk. surfcastingstænger, 4 stk. fastspolehjul, 2 stk. surfcastinghjul, 1 stk. multihjul, 2 par
waders, 1 stk. fiskevest m.m. Alt er funktionelt og naturligvis behørigt registreret og vil blive udlånt/anvendt efter Dennis´ ønske og bestyrelsens skøn i øvrigt.
Tak til Dennis.
Denne side er sponseret af Brøndums Auto.
Brug Michael Brøndum
& brormand Richard,
når du har brug for din
bil og din bil har brug
for dig!
Rugmarken 32 i Farum, tlf. 44 95 11 89.
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Information
Niels Olsen takker af

iels Henrik Olsen, alias ”Niels Bankmand” alias ”Niels Mangepenge”, og mangeårigt medlem af Farum Lystfiskerforening, herunder bl.a. kasserer, bestyrelsesmedlem og –suppleant samt kasserer i søsterforeningen ”Forbundsvennerne”, meddelte på bestyrelsesmødet i november:
• at han havde solgt sin bil
• at han havde opsagt sin lejlighed
• at han havde sagt sit arbejde op
• at han flytter til Thailand
Det var noget af en melding, selv om den
ikke kom helt uventet. Niels trækker ganske enkelt stikket ud og påbegynder så
småt sit otium under mere behagelige klimastrøg.
En svensk kystørred som den Niels ses med på fotoet, kommer han således til
at lede længe efter! Men mon ikke han finder noget at kaste snøren efter!?
Ove Kjeldahl død

Ove Kjeldahl, mangeårigt medlem af Farum Lystfiskerforening, afgik ved døden den 28. marts 2008, 54 år gammel.
Ove kom i starten af sit medlemskab af og til i klubhuset og deltog også på
enkelte af foreningens ture. De senere år var det dog ikke meget vi så eller hørte
til Ove, men han bevarede trofast sin tilknytning til foreningen i alle årene.
Klubhuset søger...

I forbindelse med ombygningen af køkkenet og en større oprydning/omrokering
i klubhuset søger foreningen følgende ting til klubhuset:
• 3 stk. barstole (pæne, i træ, gerne med 4kantet sæde).
• 1 stk. langbord til 8-10 personer (gerne
”hyggeligt”).
• 1 stk. emhætte (pæn, funktionel).
• div. lysarmaturer, lamper (pæne) el. lign. til
belysning i klubhuset.
• stofduge, gerne lidt kraftige, lyseblå er
f.eks. en fin farve.
• div. fiskegrej til ophængning på vægge eller
i loftet.
• nye eller nyere el-radiatorer
Skulle du ligge inde med noget af ovennævnte
så ring på mobil: 25 12 51 69 eller mail på: morten@farumlf.dk.
Kulmulen – 2•2008
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Information
Furesø Kommune nedlægger Farum Sø Bådudlejning

Furesø Kommune har på et møde vedr. det kommunale budget for 2009 vedtaget
at nedlægge den kommunale
bådudlejning i Farum Sø.
Farum Lystfiskerforening har
siden juli 1976, med stor glæde
og entusiasme, administreret og
passet bådudlejningen, så det er
meget vemodigt at skulle sige
farvel til alt dette.
Det er således blevet til mange gode minder og oplevelser i
de 32 år det varede.
Bådudlejningen på Farum Sø
har med sikkerhed eksisteret
siden starten af 1940´erne, hvor ”Fru Olsen” sammen med sin mand ”Ole Vandkigger” passede den gennem adskillige årtier. Men nu er det altså slut. Suk.
Så er Farum LF også kommet på Facebook

”Der er blevet oprettet en gruppe på Facebook for alle medlemmer af Farum LF.
Man kan tilmelde sig gruppen hvis man allerede har en profil på Facebook.
Herefter åbner man "Grupper" (findes normalt under ”Applikationer” på ens
forside). Hvis man herefter søger på "Farum LF" kommer gruppen frem og
man kan indmelde sig. Da gruppen er lukket kan der godt gå en dag eller to dage
inden man får adgang til gruppen.
Gruppen er tænkt som et supplement til den almindelige hjemmeside. Som
medlem af gruppen kan man dele billeder, videoer, links og fiskehistorier.
Der er et debatforum og en beskedvæg og man kan kommentere hinandens
billeder. Man kan desuden møde andre medlemmer og måske bruge det til at
aftale en fisketur i ny eller næ.
God fornøjelse, håber gruppen vil blive brugt flittigt.”
Morten Frank, stifter af Facebook-gruppen

Har vi din e-mail-adresse?

Det er vigtigt for foreningen, og især dig selv, at kende din email-adresse. På
den måde vil du ca. 1 gang månedligt få tilsendt ”Info-mailen” med nyttige og
ikke mindst aktuelle oplysninger om kommende ture og arrangementer.
Er du i tvivl om foreningen har din mail-adresse, eller måske kun har din
gamle og ikke få opdateret din nye, så mail til: info@farumlf.dk.

Læs det sidste nye på

www.farumlf.dk
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Kontingent 2009
”Enkelte medlemmer har i forbindelse med den forestående
kontingent-indbetaling meddelt,
at de udmelder sig af foreningen.
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 forstås der mon så
ved at få ”udnyttet medlemskabet” og/eller ”manglende tid”?
Hvor mange fisketure eller
andre klubarrangementer skal
der egentlig til for at der er ”et
tilfredsstillende resultat på den
personlige bundlinie?”
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 traditionel 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!
Foreningens bøn er derfor: prøv at tænke mere utraditionelt hvis det fremtidige medlemskab af fiskeklubben overvejes. Undlad at gøre alt op i målbare resultater og budget-excel-regnark – ”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 fisketure og glæd dig ved alle de
mange muligheder et medlemskab giver for at komme ud i naturen med fiskestangen ved din side og koble af – dét er ting som ikke kan købes for penge!
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 er i fuld gang med planlægningen af
årets ture og arrangementer i 2009 - du kan godt begynde at glæde dig!
Bestyrelsen har besluttet fremover at opkræve kontingentet via PBS. Opkrævningen sendes ud snarest muligt.”
Morten Søndergaard

Farum Lystfiskerforening
Noget for alle – nok for de fleste!
Kulmulen – 2•2008
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Foreningen giver forhøjede tilskud til en række arrangementer i
et forsøg på at hjælpe flere medlemmer ud at lufte fiskegrejet.
Så tag med Farum Lystfiskerforening på fisketur - lad os følges
ad til vandene. Her er en foreløbig oversigt – mere følger!

Se kalenderen midt i bladet for kronologisk oversigt

DECEMBER 2008
Mandag den 1. december 2008 kl. 1830
Jule-bestyrelsesmøde i klubhuset
Mødet alle i bestyrelsen har set frem til gennem et langt slidsomt år!

Torsdag den 4. december 2008 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Christian
Uformel fluebinding, medbring blot eget grej og bindemateriale.
Klubhuset er røgfrit.

Torsdag den 11. december 2008 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Ole
Optakt til kystturen til Sverige den 3. januar 2009. Grej og pladser gennemgås
af Christian. Kom og hør alle guldkornene! Klubhuset er røgfrit.

Søndag den 14. december 2008
Havtur med Nadia på Øresund
Nadia fra 0700 til 1500. Start fra Helsingør
Nordhavn. Tur med KLUBTILSKUD!
Turleder og tilmelding:
Ole ”Basse”, tlf. 43 64 02 73 / 29 68 61 25.

Søndag den 14. december 2008
Kysttur til Sydsjælland
Sted og tid: En kyst i Danmark. Vi
mødes tidligt om morgenen.
Turleder og tilmelding:
Christian Jørgensen, 28 74 10 10 / cj@retrade.dk.

Torsdag den 18. december 2008 kl. 1900
Jule-hygge-aften i klubhuset – døråbner Morten
En af årets hyggeligste aftener i klubhuset med æbleskiver, gløgg, pebernødder
og masser af julehygge. En aften for hele familien. Klubhuset er røgfrit.
8
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Torsdag den 25. december 2008
1. juledag – ingen klubaften.

JANUAR 2009
Torsdag den 1. januar 2009
1. nytårsdag – ingen klubaften.

Lørdag den 3. januar 2009
Kysttur til Sverige
Sted og tid: En kyst i Sverige. Vi mødes tidligt
om morgenen. Denne kysttur er en klassiker og
noget mange ser frem til med stor spænding.
Turleder og tilmelding:
Christian Jørgensen, 28 74 10 10 / cj@retrade.dk.

Mandag den 5. januar 2009 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Et nyt år for bestyrelsen begynder. Årsprogrammet finpudses.

Torsdag den 8. januar 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Ole
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet. Klubhuset er
røgfrit.

Torsdag den 15. januar 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Morten
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet. Klubhuset er
røgfrit.

Fredag den 16. januar 2009
Buletur med Nadia på Øresund
Nadia fra 0800 til 1500. Start fra Helsingør Nordhavn. Tur med KLUBTILSKUD!
Turleder og tilmelding:
Ole ”Basse”, tlf. 43 64 02 73 / 29 68 61 25.

Torsdag den 22. januar 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Steffen
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet. Klubhuset er
røgfrit.
Kulmulen – 2•2008
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Torsdag den 29. januar 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Niels M.
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet.

FEBRUAR 2009
Mandag den 2. februar 2009 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Årsberetninger og årsregnskab for 2009 udarbejdes.

Torsdag den 5. februar 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Christian
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet.

Lørdag den 7. februar 2009
Kysttur til en god kyst
Sted og tid: En kyst i Danmark. Vi mødes tidligt om morgenen.
Turleder og tilmelding:
Christian Jørgensen, 28 74 10 10 / cj@retrade.dk.

Torsdag den 12. februar 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Ole
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet.

Torsdag den 19. februar 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Morten
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet.

Fredag den 20. februar 2009
Buletur med Nadia på Øresund
Nadia fra 0730 til 1500. Start fra Helsingør
Statshavn. Tur med KLUBTILSKUD!
Turleder og tilmelding:
Ole ”Basse”, tlf. 43 64 02 73 / 29 68 61 25.

Torsdag den 26. februar 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Steffen
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet. Klubhuset er
røgfrit.
10
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

MARTS 2009
Kulmulen udkommer i starten af marts
Mandag den 2. marts 2009 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Bestyrelsen varmer op til generalforsamlingen.

Torsdag den 5. marts 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Christian
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet.

Lørdag den 7. marts 2009
Buletur med Nadia på Øresund
Nadia fra 0600 til 1300. Start fra Helsingør Nordhavn. Tur med KLUBTILSKUD! En klassiker!
Turleder og tilmelding:
Ole ”Basse”, tlf. 43 64 02 73 / 29 68 61 25.

Torsdag den 12. marts 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Ole
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet.

Lørdag den 14. marts 2009 kl. 0900
Arbejdsdag i og omkring klubhuset
Gør din pligt. Mød op og føl glæden ved at give foreningen lidt af din tid.

Søndag den 15. marts 2009
Kysttur til Sverige eller Fyn
Sted og tid: En kyst i Sverige eller på Fyn.
Turleder og tilmelding:
Christian Jørgensen, 28 74 10 10 / cj@retrade.dk.

Torsdag den 19. marts 2009 kl. 1930
Generalforsamling i klubhuset – døråbner Morten
Indkaldelse med motiveret dagsorden bringes i marts-udgaven af Kulmulen.

Torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Steffen
Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet. Klubhuset er røgfrit.
Kulmulen – 2•2008
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

APRIL 2009
Torsdag den 2. april 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Christian
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet. Klubhuset er
røgfrit.

Lørdag den 5. april 2009
Kysttur til Vestsjælland
Sted og tid: De vestsjællandske kyster
holder mange og store fisk i foråret.
Turleder og tilmelding:
Christian Jørgensen, 28 74 10 10 / cj@retrade.dk.

Mandag den 6. april 2009 kl. 1900
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Bestyrelsen forbereder gedde-konkurrencen m.m.

Torsdag den 10. april 2009 kl. 1930
Skærtorsdag – ingen klubaften.

Torsdag den 16. april 2009 kl. 1930
Møde for nye medlemmer i klubhuset – døråbner Ole
Nye medlemmer får svar på alle de spørgsmål de måtte have omkring foreningen, faciliteter, nøgler, huse og meget, meget mere.
”Gamle” medlemmer er naturligvis også meget velkomne. Klubhuset er røgfrit.

Lørdag den 18. april 2009 kl. 0900
SU-broen og bådene sættes i vandet
Sted og tid: Fiskerhytten fra klokken 0900
til klokken 1300.
Indhold: Det sikreste tegn på at vi går
mod lysere tider, mod forår og fiskeri, er,
når broen og bådene 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 0900 og frokost
klokken 1200.
Turleder og tilmelding:
Lars Frø, 44 95 05 18 / lhn3@mail.dk - eller bare møde op.
12
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Torsdag den 23. april 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Morten
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet.

Fredag den 24. april til søndag den 26. april 2009
Weekendtur til Sverige - Harasjömåla
Vi tager i ødegård og fisker om lørdagen i Harasjömåla
efter udsatte regnbue- og fjeldørreder. Det er meget
hyggeligt og der er næsten fangstgaranti. Fiskeriet om
lørdagen vil være afgørende for, hvor vi fisker søndag.
Om aftenen spiser vi god mad og drikker øl, vin og
måske sodavand.
Turleder og tilmelding: Morten, tlf. 44 99 16 07 / 25 12 51 69.

Torsdag den 30. april 2009 kl. 1930
Klubaften i klubhuset – døråbner Steffen
Almindelig hygge. Der er kaffe på kanden og øl/vand i køleskabet.

Maj 2009
Søndag den 3. maj 2009 kl. 0600-1400
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.
Ingen tilmelding: mød bare op. Meget mere om dette i næste ”Kulmule”.

FARUM LYSTFISKERFORENING
NOGET FOR ALLE - NOK FOR DE FLESTE!
Kulmulen – 2•2008
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Dansk Havfisker Forbund
www.danskhavfiskerforbund.dk
Farum Lystfiskerforening er medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang
række spændende havkonkurrencer i såvel hjemlige
som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af
det internationale ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

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 – 2009
Dato
31. januar
1. februar
15. marts
26. april
23./24. maj
15./16. august
1. november

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

Tur
DHF´s generalforsamling
DHF´s pokalstævne
Roskilde Havfiske Festival
Hvidovres ABU Cup
Skagen Havfiske Festival
DM i havfiskeri
Jan & Bo´s Fladfiske Cup

Sted
Hvidovre
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Skagen
Helsingør
Helsingør

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

("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup)
Er du interesseret i at
repræsentere foreningen
ved en konkurrence?
- så kontakt:
Niels Godsk Jørgensen
fastnet: 49 26 61 81
mobil:
26 85 91 26
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Kom nu med!

Junior-arrangementer

Du vil jo godt!

Juniorture
Andreas Holm Nielsen
℡ : 2853 1238

@: andreas.holm.nielsen@hotmail.com
Foreningens juniorture afholdes i samarbejde med Hillerød Lystfiskerforening, hvor Andreas også er juniorleder.

Arrangementer særligt for foreningens juniorer

Junior-sandartturen på Furesøen den 14. / 15. juni 2008
”Fra lørdag den 14. juni 2008 til søndag den 15. juni 2008 havde undertegnet
arrangeret juniortur på Furesøen.
Målet var at fange nogle fine sandarter til drengene. Fremmødet var begrænset, selv om flere havde tilmeldt sig. 2 både røg på vandet, og vi oplevede et
fantastisk fiskeri med flere nye PR i båden.
Lukas Miska og Jakob Jensen var med på en guidet tur med undertegnede efter gedde og
sandart. Det
blev til en
super tur med
flere gode fisk
oppe at vende
i båden.
Lukas fangede først en
sandart på 3,7
kg, og så var
dagen faktisk
reddet. Herefter blev det
Jakob Jensens
tur med en fin
sandart
på
Lucas med flot ny PR-sandart
4,25 kg og
kort efter en
gedde på 5,3 kg. Lukas rundede natten af med en rigtig fin trofæ-fisk på hele 5,3
kg. De mistede yderligere lidt fisk/hug i løbet af natten. Men vi alle var godt
tilfredse.
Undertegnet nuppede selvfølgelig den største sandart på 5,95 kg. Alle fiskene
huggede under dørgefiskeri med levende skaller, og fik friheden igen efter fotosession. Tillykke med jeres nye PR Drenge :-).”
Andreas Holm Nielsen
Kulmulen – 2•2008

15

Kom nu med!

Junior-arrangementer

Du vil jo godt!

Junior-sandartturen på Furesøen den 19. oktober 2008
”Denne søndag havde jeg inviteret 2 juniorer med fra Farum Lystfiskerforening
på gedde-sandarttur.
Metrologerne lovede flot vejr med solskin og kun få skyer, men til gengæld
meget vind - hele 10 sek/m fra vest, og vores valg var ikke faldet på en lille sø,
så vi blev kastet noget rundt i bølgerne!
Nå, men det gik nu helt godt alligevel, da 2 stk. drivankre stabiliserede båden, når vi trak med vinden, og samtidig kunne vi holde farten nede på 0,4-0,7
knob, som er en fin dørgefart.
Casper Bomberg fangede hurtigt en fin gedde
på 4,2 kg - og så var knægten godt tændt! Næste
hug fik Lukas lov at tage - gedden mistede desværre krogholdet tæt ved båden, som blev skudt
til ca. samme størrelse som Caspers!
Kort efter var det min tur til at tage en fisk.
Denne huggede midt i vandsøjlen på en
"blystang" med en stor skalle og et meget tyndt
Casper Bomberg
forfang, så fisken skulle fightes forsigtigt! Denne gedde kæmpede virkelig bravt, og den gav ikke op uden videre, så det var
naturligvis med tungen "lige i munden", for at gedden ikke skulle bide det tynde
forfang over... Fisken vejede 6,3 kg på bismervægten.
Vi sluttede dagen af med endnu en fin fisk. Det var Caspers tur til at tage næste hug, som
resulterede i
en
flot ny
personlig
sandart-rekord
på 5,35 kg.
Fisken var
steget op fra
bunden, så vi
kunne se den
på ekkoloddet
kortvarigt, før
den lod sig
falde
mod
bunden igen.
Vi
sænkede
vores
skalle
på bundstangen helt mod bunden, og fisken bed på. Casper fightede vel 5-7 minutter med sandarten, som ydede helt pæn modstand, inden jeg kunne håndlande, veje og genudsætte fisken.
Tillykke med din nye PR; Casper og tak for en hyggelig tur drenge!”
Andreas Holm Nielsen
16
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Farum Sø
Oplevelser, iagttagelser og udvalgte fangster

April 2008
13.04.08: Aborrer, 0,95 kg + 0,9 kg + 0,85 kg + 0,825 kg, Jacob Bøggild

”Jeg plejer altid at lykkes med mindst en god aborretur på Farum Sø i april.
Søndag den 13. april i år blev nok den bedste nogensinde, i hvert fald hvad snitstørrelse på fiskene angår. Det blev til 14 aborrer med de største på 950, 900,
850, 825, 675 og 600 gram, alle hunner i topkondition som selvsagt blev genudsat. En enkelt aborre blev taget på jig, resten på løjer eller småskaller. I perioder
var vejret lidt råt og blæsende, men det kunne ikke spolere mine forårsfornemmelser. Og så sluttede turen oven i
købet i solskin og med svag vind.”
28.04.08: Aborre, 0,9 kg, 40 cm,
Morten Søndergaard

”FRi-båden blev søsat og en rigtig
pæn Farum Sø-aborre på 900 gram
faldt for jiggen fisket efter et Bombardaflåd på bedste "kystmanér".
Det hele skete i et forrygende flot
aprilvejr, der i tilgift gav en sveden
isse.”
Maj 2008
01.05.08: Gedde, 4,5 kg, Jacob
Bøggild

Redaktøren med fin Farum Sø aborre

”Premierefiskeriet gav syv gedder
med den største på 4,25 kilo. En enkelt aborre lod sig også friste af en af woblerne. Og fuldstændig vanvittigt huggede en brasen et pænt stykke over kiloet
rent på en mellemstørrelse Merimetso-wobler. Det lyder som en aprilsnar, men
er det ikke, da vi skriver den 1/5. Vejret var til gengæld ægte aprilsvejr: først
overskyet men tørt, så en lang periode med silende regn, dernæst opklaring med
stikkende solskin, og endelig silende regn igen. Vinden døde fuldstændig efter
klokken 1700 og det samme gjorde geddernes aktivitet.”
Kulmulen – 2•2008
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Farum Sø
04.05.08: Farum Lystfiskerforenings gedde-konkurrence på Farum Sø
Gedder: 6,1 kg + 5,8 kg + 5,25 kg + 5,0 kg + 4,7 kg + 4,7 kg + 4,6 kg + 4,5 kg
+ 4,3 kg m.fl. (se tur-referat og fotos andetsteds her i bladet).
11.05.08: Gedde, 4,0 kg, fanger?

”Rigtig fin tur, hvor gedderne var i bidelyst. Jeg mistede først 2, hvorefter jeg
fik et kæmpehug. Gedden var utroligt stærk og trak faktisk båden i sin fight. Det
var en super oplevelse. Gedden var ude af vandet 2 gange. Rigtig flot fisk 80 cm
og 4000 gram rent. Jeg var nødt til at lande den, da blinket sad fast langt nede
og var umulig at få ud. Fangede senere 1 stk. gedde mere. Vægt anslået 1500
gram. Blev genudsat. Fed fisketur.”
Juni 2008
09.06.08: Gedde, 4,0 kg, Jacob Bøggild

”En aftentur gav fire gedder på 4,0, 3,5, 3,1 og 3,0 kilo. Mine japanske woblere
viste atter deres værd i en periode, hvor vejret som udgangspunkt har været lidt
for godt til geddefiskeri med kunstagn.”
18.06.08: Gedder, 4,1 kg + 4,0 kg, Jacob Bøggild

”Aftentur gav fire gedder på 4,1, 4,0, 2,8 og 2,5 kilo.”
26.06.08: Gedde, 5,0 kg, Jacob Bøggild

”Aftentur gav fire gedder på 5,0, 2,6, 1,7 og 1,6 kilo.”
Juli 2008
31.07.08: Aborre, 1,2 kg, Jacob Bøggild

”Jeg skulle liiige nå en aborretur mere,
mens det endnu var højtryk. Fiskene var
dog allerede noget træge i det, men det
lykkedes efter en del rakken rundt at
finde et godt spot.
Efter tretten aborrer af mellemstørrelsen kom et anderledes solidt hug.
Det viste sig at være en smuk fisk på
1,2 kilo. Jeg besluttede derpå at stoppe
mens legen ikke bare var god, men fænomenal.”
August 2008
30.08.08: Brasener, 2,2 kg + 1,8 kg, fanger?

”Dejlig tur i perfekt vejr. Fiskede egentlig
efter aborre, men endte med at fange to meget
store brasner (1,8 kg og 2,2 kg). Skallerne var
også meget store ca 250-400 gram) og efter
mit skøn desværre for store til at bruge som
agnfisk efter aborre. Så vi måtte tage til takke med gode gamle Meps, hvilket
også virkede, selv om de fangede aborre gerne måtte have været lidt større.”
18
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Farum Sø
September 2008
18.09.08: Aborre, 1,1 kg, Jacob Bøggild

”En dag, hvor aborrefiskeriet var trægt, blev mere end reddet, da en fisk på 1,1
kilo lod sig overliste.”
24.09.08: Aborre, 1,45 kg, Jacob Bøggild

”Aborrerne blev
hurtigt
fundet
på et af mine
"hotte
spots".
Efter en ti
stykker blandede en gedde på
1,6 kilo sig i
løjerne, bogstaveligt talt. Det
plejer ofte at
skræmme aborrerne væk, når
en gedde bliver
fightet, men det
skete ikke i
dette
tilfælde.
Jeg
fortsatte
Jacob med den største aborre i
med at fange
Farum Sø i mange, mange år!
aborrer af søens
gennemsnitsstørrelse. Men så huggede en anderledes tung fisk. Efter en intens
fight kunne jeg nette en aborre på 1,45 kilo.
Det er den største aborre jeg endnu har fanget i Farum Sø. Fantastisk at se den
svømme af sted igen i det smukkeste septembersolskin.
Knæk og bræk og den rette form for efterårsrusk til alle!”
Oktober 2008
04.11.08: Brasen, 3,0 kg, fanger?
17.10.08: Gedde 3,3 kg, fanger?

”Jeg havde igen min niece og hendes søn
med ude på Farum Sø. Det blæste en del
fra nordvest, så der var kun anstændigt læ
vest for Farumgård. Aborrefiskeriet var
trægt i området, men det var givet fordi,
der var jagende gedder i farvandet.
Tre stykker huggede på vores små skaller og løjer, og det lykkedes, efter hårde fights på det lette aborregrej, at lande to af dem på henholdsvis 3,3 og 2,0
kilo. Begge gedder blev genudsat, mens niecen & søn fik turens 8 aborrer med
hjem. De var velfornøjede efter endnu en dejlig dag på søen.”
Kulmulen – 2•2008
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Farum Sø
November 2008
00.11.08: Aborre, 0,8 kg, Lars ”Frø”
02.11.08: Gedde, 7,25 kg, Jacob Bøggild

”En aborretur på Farum Sø i den fri båd udviklede sig ganske anderledes end
planlagt.
Først fik
jeg ganske
vist en fin
aborre
på
jig. Men det
første hug
på en af
mine flådfiskede
småskaller
viste sig at
være
en
gedde
på
Jacob med
2,0 kilo. Og
Farum Sø
da et flåd
PR-gedde
næste gang
gik ned, var
det atter en gedde, blot af en helt anden kaliber. En lang og intens fight fulgte
på det lette grej. Langt om længe kunne jeg nette en gedde på 7,25 kilo. Min
hidtil største på Farum Sø. Oven på den fisk var jeg aldeles fiskemæt og indstillede fiskeriet for den dag.”
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. 25 12 51 69.
Redaktøren vil meget gerne have fotos fra medlemmernes ture på Farum Sø!
Ole Jensens mindepokal - 2008 (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.
1:
2:
2:
4:
5:
5:
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1,450
1,200
1,100
0,950
0,900
0,900

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Jacob Bøggild (se foto)(største aborre i mange, mange år!).
Jacob Bøggild (se foto).
Jacob Bøggild.
Jacob Bøggild,
Morten Søndergaard (se foto).
Jacob Bøggild.
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Farum Sø
2007
April 2007

Sjældent har der været så mange løjer i Fiskebæk Å (kanalen mellem Farum Sø
og Furesøen). Så store mængder, at man nærmest har kunnet gå på vandet!
01.04.07: Aborre, 0,825 kg + 0,7 kg, Jacob Bøggild

”En dejlig tur i den fri båd på Farum Sø med høj sol og yderst moderat vind.
Aborrerne var trukket ind på 8-10 meter vand og navnlig først på dagen var de i
bidehumør. Dagens største var på 0,825 kg., de følgende på 0,7 og tre gange
0,65. Det blev i alt til 16 af de sortstribede. Langt de fleste på småskaller og
løjer, men et par stykker på jig. Alle de større og rogntunge fisk blev genudsat.”
Maj 2007

Hvad er bedre end at slå klubhusets køkkendør op og høre nattergalen synge i
træerne overfor!? Helt suverænt.
Juni/Juli/August 2007

Mega-oversvømmelse på arealerne omkring klubhuset og bådudlejningen. Den
generelt forhøjede vandstand i søen og den ekstremt megen nedbør sammenholdt
med det ringe og helt utilstrækkelige bolværk omkring hytterne gjorde sommermånederne2007 til en meget våd og mudret oplevelse, der ledte tankerne hen på
”smatten” på Roskilde Festivalen! ,oget må der gøres.
09.07.07: Gedde, 4,5 kg, Jacob Bøggild

”Jeg faldt over nogle japanske woblere på en japansk hjemmeside og bestilte
nogle stykker. De var ualmindelig dyre, men så også rigtig giftige ud.
Et aftensats på Farum Sø skulle gerne indikere, om der var tale om en fejlinvestering. To af japanerne blev søsat og jeg begyndte at dørge rundt over dybt
vand. I løbet af 50 minutter fangede den ene to gedder på 4,5 og 1,9 kilo. Sikke
en debut.
Derpå satsede jeg på mindre woblere langs nordskrænten, men der var for en
gangs skyld aldeles dødt. Men den japanske investering tegner heldigvis ikke til
at være en død sild.”
13.07.07: Brasen, 2,1 kg, Jacob Bøggild

”Så er vi så langt inde i juli, at det for mit vedkommende igen er tid til aborrefiskeri. Det er svært
at fange agnfisk for tiden, så jeg satsede på orm.
Det gik lidt trægt, hvad antal angår, men med
aborrer på 0,9 og 0,7 kilo var dagen mere end reddet. Det blev til i alt 9 aborrer og nogle skaller,
som er svære at undgå ved ormefiskeri.
Dagens kuriøsitet var en brasen på 2,1 kilo, jeg
har ikke fanget større på Farum Sø, men fisker
bestemt heller ikke efter dem.”
Kulmulen – 2•2008
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Farum Sø
August 2007
13.08.07: Aborre, 1,23 kg, Jacob Bøggild

”Armeret med yderst små agnfisk, det eneste der kunne fanges
med sænkenettet denne dag,
ramlede jeg ind i et rigtig godt
aborrefiskeri med 41 fangede
fisk.
Snitstørrelsen var ret beskeden, men undtagelsen fra reglen
gjorde noget af en forskel. Et
pragteksemplar på 1,23 kilo,
som fightede forrygende.
Den flotte fisk blev selvfølgelig genudsat sammen med størstedelen af de øvrige.”
September/Oktober 2007

Stor sigtbarhed i vandet.
Ole Jensens mindepokal - 2007 (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.
1: 1,230 kg Jacob Bøggild (se foto).
2: 0,900 kg Jacob Bøggild.
3: 0,850 kg Jacob Bøggild.
Mink – en trussel mod den danske natur

”Den amerikanske mink, Mustela Vison, er efterhånden udbredt mange steder i
landet, især på grund af hjernedøde aktivisters ”befrielse” af dyr fra minkfarme
for nogle år siden (Frederikssund, Store Rørbæk m.fl.).
Vist nok mod forventning har det vist sig, at minken klarer sig godt i den
danske natur, hvor den er en hård konkurrent til danske rovdyr som f.eks. ræv,
mår og ilder, og i modsætning til disse er den en dygtig svømmer, der let kommer frem til vandfuglenes redepladser, også på småholme i søer. Her æder den
stort set alle æg og unger, ligesom den også gerne tager fisk og padder.
Fuglelivet omkring bl.a. Farum Sø og Mølleåen er hårdt ramt af minkens
hærgen, og Skov- og Naturstyrelsen opfordrer derfor borgerne til at hjælpe med
at nedbringe og helst udrydde minkbestanden.
Lodsejere, der ser mink på deres ejendom, kan vederlagsfrit låne en minkfælde hos Københavns Statsskovdistrikt (tlf. 44 35 00 35), hvor der også gives anvisning vedrørende placering af og tilsyn med fælden.
Du kan læse mere om minken og dens levevis på www.skovognatur.dk.”
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DECEMBER 2008
Ugedag Dato Aktivitet

Start dec.:
Mandag 01:
Torsdag 04:
Torsdag 11:
Søndag 14:
Søndag 14:
Torsdag 18:

Kl.

Kulmulen udkommer
Jule-bestyrelsesmøde i klubhuset
18.30
Klubaften - almindelig hygge (Christian)
19.30
Uformel fluebinding
Klubaften - almindelig hygge (Ole)
19.30
Optakt til kommende kystture
Havtur på Øresund med Nadia
07.00
Tilmelding: Ole ”Basse” - 43 64 02 73
Kysttur til Sydsjælland
07.00
Tilmelding: Christian - 28 74 10 10 / cj@retrade.dk
Jule-hygge-aften i klubhuset (Morten)
19.00
Æbleskiver, gløgg, pebernødder – mød op!

JANUAR 2009
Ugedag Dato Aktivitet

Lørdag

03:

Mandag
Torsdag
Torsdag
Fredag

05:
08:
15:
16:

Torsdag 22:
Torsdag 29:
Kulmulen – 2•2008

Kl.

Kysttur til Sverige
Den traditionsrige sæsonstart på kyståret.
Tilmelding: Christian - 28 74 10 10 / cj@retrade.dk
Bestyrelsesmøde i klubhuset
19.00
Klubaften - almindelig hygge (Ole)
19.30
Klubaften - almindelig hygge (Morten)
19.30
Havtur på Øresund med Nadia - buletur!
08.00
Tilmelding: Ole ”Basse” - 43 64 02 73
Klubaften - almindelig hygge (Steffen)
19.30
Klubaften - almindelig hygge (Niels M.)
19.30
23

FEBRUAR 2009
Ugedag Dato Aktivitet

Mandag 02:
Torsdag 05:
Lørdag 07:
Torsdag 12:
Torsdag 19:
Fredag 20:

Torsdag 26:

Kl.

Bestyrelsesmøde i klubhuset
19.00
Klubaften - almindelig hygge (Christian)
19.30
Kysttur
Tilmelding: Christian - 28 74 10 10 / cj@retrade.dk
Klubaften - almindelig hygge (Ole)
19.30
Klubaften - almindelig hygge (Morten)
19.30
Havtur på Øresund med Nadia - buletur!
07.30
Skipper Lars Pryds garanterer underholdning.
Tilmelding: Ole ”Basse” - 43 64 02 73
Klubaften - almindelig hygge (Steffen)
19.30

MARTS 2009
Ugedag Dato Aktivitet

Start marts:
Mandag 02:
Torsdag 05:
Lørdag 07:

Torsdag 12:
Lørdag 14:
Søndag 15:
Torsdag 19:
Torsdag 26:
24

Kl.

Kulmulen udkommer
Bestyrelsesmøde i klubhuset
19.00
Klubaften - almindelig hygge (Christian)
19.30
Havtur på Øresund med Nadia - buletur!
06.00
Skipper Lars Pryds garanterer underholdning.
Tilmelding: Ole ”Basse” - 43 64 02 73
Klubaften - almindelig hygge (Ole)
19.30
Arbejdsdag - i klubhuset (Ole/Morten/Lars) 09.00
Kysttur til Sverige eller Fyn
Tilmelding: Christian - 28 74 10 10 / cj@retrade.dk
Generalforsamling i klubhuset (Morten)
19.30
Klubaften - almindelig hygge (Steffen)
19.30
www.farumlf.dk

APRIL 2009
Ugedag Dato Aktivitet

Torsdag 02:
Lørdag 05:
Mandag 06:
Torsdag 10:
Lørdag 18:
Torsdag 16:
Torsdag 23:
Fredag 24:
Torsdag 30:

Kl.

Klubaften - almindelig hygge (Christian)
19.30
Kysttur til Vestsjælland
Tilmelding: Christian - 28 74 10 10 / cj@retrade.dk
Bestyrelsesmøde i klubhuset
19.00
Skærtorsdag - ingen klubaften
Bro og både sættes i vandet i Farum Sø
09.00
Vær med til at sætte bro og både i vandet!
Klubaften - møde for nye medlemmer (Ole) 19.30
Klubaften - almindelig hygge (Morten)
19.30
Weekendtur til Harasjömåla i Sverige
Tilmelding: Morten - 25 12 51 69
Klubaften - almindelig hygge (Steffen)
19.30

MAJ 2009
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Søndag 03:

06.00

Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

04:
07:
14:
21:
28:

Kulmulen – 2•2008

Gedde-premiere på Farum Sø
Årets begivenhed! Mød op og deltag.
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften - almindelig hygge (Christian)
Klubaften - almindelig hygge (Ole)
Kristi Himmelfart - ingen klubaften
Klubaften - almindelig hygge (Morten)

19.00
19.30
19.30
19.30
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JUNI 2009
Ugedag Dato Aktivitet

Start juni:
Torsdag 04:
Mandag 08:
Tirsdag 23:
Fredag

26:

Lørdag

27:

Kl.

Kulmulen udkommer
Klubaften - almindelig hygge (Christian)
19.30
Øvrige torsdage ferielukket.
Bestyrelsesmøde i klubhuset
19.00
Sankt Hans Aften ved Farum Sø
18.00
Ingen tilmelding - mød bare op!
Sommer-aften-bule-tur på Øresund med adia
Tilmelding: Ole ”Basse”, tlf. 43 64 02 73
Skolernes sommerferie begynder

JULI 2009
Ugedag Dato Aktivitet

Torsdag 02:
Fredag

24:

Kl.

Klubaften - almindelig hygge (Christian)
19.30
Øvrige torsdage ferielukket.
Sommer-aften-bule-tur på Øresund med adia
Tilmelding: Ole ”Basse”, tlf. 43 64 02 73

AUGUST 2009
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag 06:

19.30

Mandag 17:
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Klubaften - almindelig hygge (Christian)
Øvrige torsdage ferielukket.
Bestyrelsesmøde i klubhuset

19.00

www.farumlf.dk

Forbundsvennerne
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund
Orientering om udvalgte emner og sager fra Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejdsområder.
www.sportsfiskeren.dk / www.sportsfiskerforbundet.dk
NYT: Gave til alle juniorer

”Som juniormedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund kan du
fremover én gang årligt glæde dig til en flot grejgave fra forbundets Fiskeskole. I år får du en hel pose fyldt med blink,
spinnere, jigs og woblere fra Svendsen Sport (værdi ca. 300 kr.)
– som forhåbentligt kan give dig en god fangst og nogle oplevelsesrige timer ved fiskevandet.
I løbet af august får du et gavebevis tilsendt med posten, som
skal afleveres i én af de 24 grejbutikker fordelt over hele landet. Beviset er kun gyldigt i perioden den 15. august – 15. oktober 2008. Se
hvor du kan hente gaven på fiskeskolen.dk. Juniorgaven er i 2008 støttet af
Svendsen Sport.”
(DSF, Klaus Balleby, 250608)
Sandarten truet af garn

”Herluf Christensen, der har mange års fiskeerfaring på Silkeborgsøerne, er godt
og grundigt træt af de mange garn i søerne:
”Mange gange kan jeg dårligt få plads til at smide pirken ud på grund af net.
Det er utroligt, så tæt garnene står i Julsø”, sagde han forleden til Østjyllands
Radio. Ifølge lystfiskeren er der ikke
mange store sandarter tilbage i søerne i
sommerperioden, fordi fiskene efter hans
teori bliver fanget i net om vinteren; mens
de er med rogn
Biolog Michael Bech, for eksempel. Han anser garnfiskeriet efter sandart i
søerne i Guden Å-systemet for intet mindre end en økologisk katastrofe. Han
har nu slået alarm over for DTU Aqua, der er rådgiver for fødevareministeriet.
Også politikere deler bekymringen over de mange garn i de midtjyske søer:
Således siger Torben Hansen, der er socialdemokratisk miljøordfører i Randers:
”Alt tyder på, at de nuværende regler for garn i ferskvand er for slappe. Hvis
rovfiskeriet ikke stoppes, ødelægger det både søerne og kommer til at koste
skatteborgerne penge, da søerne bagefter skal genoprettes”.
Spørgsmålet om bestandens størrelse modsiges af fritidsfisker Egon Rasmussen, der sælger to tons sandart til forretninger og restauranter. Han tror ikke, at
sandarten er ved at uddø. I en udtalelse til Østjyllands Radio siger han:
"Det virker nærmere, som om bestanden er stigende, men den har det med at
bevæge sig op og ned efter en 7-års cyklus”.
Kulmulen – 2•2008

( DSF, Laurits Flowbinner, 310708)
27

Forbundsvennerne
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund
Blyholdigt fiskegrej trækkes tilbage

”Trollingkugler, lodder og pirke er fortsat fulde af bly, selv om det ikke er tilladt herhjemme at sælge fiskegrej med bly i.
Det viser en undersøgelse, som Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion de senere måneder har foretaget på 60 udvalgte produkter i 8 grejbutikker landet over.
Helt galt med trollingkugler
Det viste sig, at 80 pct. af de undersøgte produkter indeholdt bly. Værst stod det
til med trollingkugler og –lodder, som indeholdt op til 100 procent bly. For pirke og lodder var der flere eksempler på indhold af bly på helt op til 20 procent.
Miljøstyrelsen har nu pålagt forhandlere at trække 40 af disse produkter tilbage. Alt tyder dog på, mener styrelsen, at bly i udstyr til lystfiskeri udgør et
omfattende problem.
Stol ikke blindt på producenterne
Kemikalieinspektionen opfordrer danske importører til større omhu, eksempelvis ved regelmæssigt at få undersøgt deres produkter på et analyselaboratorium og ikke stole blindt på producenternes garantier om blyfri produkter.
Det er ikke muligt for forbrugere, der køber fiskeudstyr, at se om det indeholder bly. Der er heller ikke noget i undersøgelsen, som indikerer, at de billige
produkter indeholder mere bly end de dyrere produkter.
Forhandleren skal tage blyholdigt grej tilbage
Kemikalieinspektionen råder derfor forbrugerne til at spørge forhandlerne, om
der er bly i udstyret. Skulle man som forbruger have købt fiskeudstyr efter
2002, der indeholder ulovligt bly, er forhandleren forpligtiget til at tage produktet tilbage.
Fakta
Forbuddet mod bly i udstyr til lystfiskeri blev indført i 2002, blandt andet fordi:
Bly er et giftigt tungmetal. Desuden giver bly problemer med håndteringen af
affald, fordi blyholdige affaldsprodukter ikke kan genbruges, men skal opbevares i specialindrettede depoter.
Bly, der er i fiskeredskaber, går ikke i opløsning i vandet, og hvis større fugle, som f.eks. svaner, spiser blyholdigt fiskeudstyr, der er tabt i vandet, kan de
blive ramt af dødelig blyforgiftning.”
(DSF, Jesper Svennum, 280708)
Husk at du via medlemskab af "Farum Lystfiskerforenings Forbundsvenner”
bliver medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Du støtter en god sag,
modtager det glimrende blad "Sportsfiskeren" 10 gang årligt 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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Stort og småt – løst og fast fra fiskevandene
Fredningsbælter på nettet

”Et længe næret ønske hos de fleste lystfiskere er nu blevet opfyldt.
Den 11. marts 2008 introducerede Fiskeridirektoratet en oversigt over alle de
fredningsbælter, der findes dér, hvor vandløb udløber i hav og fjord.
Alle kan nu på Internettet orientere sig om, hvor fredningsbælterne er, før de
tager ud og fisker, så utilsigtede ulovligheder undgås.
Fredningsbælterne kan ses på www.fredning.fd.dk”
(Lystfiskeri-tidende, side 17021, maj 2008)

Sværdfisk fanget i Roskilde Fjord

”Erhvervsfisker Egon Christensen fra Jyllinge fangede torsdag den 31. juli 2008
en sværdfisk i Roskilde Fjord, da
han røgtede sine bundgarn ved
Sønderby.
Det er fjerde gang på 20 år, at
fisken er fanget / fundet i Roskilde Fjord, skriver Dagbladet
Roskilde.
"Jeg har fisket i 34 år, og jeg har aldrig fanget noget lignende," siger han.
Det var på Egon Christensens daglige tur ud til sine garn, at han opdagede fisken, som han først troede var en sæl eller et marsvin.
"Da jeg så sværdet, var jeg godt klar over, at den var lidt mere eksotisk. Det
er ærgerligt, den er død, men havde den været levende, ved jeg ikke, hvordan
jeg skulle have fået den op i båden," fortalte han til Dagbladet Roskilde på havnen i Jyllinge. Sværdfisken målte 2,4 meter.”
( Martin Ulrich Christensen, DSF, 040808)

Billedrig rapport om Øresunds fisk

”En ny og flot illustreret rapport om fiskene i Øresund er blevet udgivet af Øresundsvandsamarbejdet.
Rapporten giver på let læselig og overskuelig vis et
indblik i, hvor mange forskellige slags fisk, der
svømmer rundt i Øresund.
Du kan være heldig at få temarapporten ved at henvende
dig
til
Jan
Rasmussen
på
e-mail:
jrasmu@tmf.kk.dk eller på telefon: 33 66 58 46.
Øresundsvandsamarbejdet er en aftale mellem danske og svenske kommuner på begge sider af Øresund
om at sikre et godt vandmiljø i Sundet.
Tidligere har samarbejdsgruppen udgivet temarapporter om bundfauna, miljøfremmede stoffer samt
vegetation i Øresund.”
(Jesper Svennum, DSF, 200208)
Kulmulen – 2•2008
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Mallen vender tilbage på Lolland

”Som led i et biologisk projekt vender mallen tilbage til Danmark, når Knuthenborg Park & Safari i morgen sætter flere af disse fisk ud i Svanesøen ved dyreparken.
Hvis det lykkes for mallerne at formere
sig, skabe en stabil bestand og rense den
grumsede sø til glæde for alle dyrene i søen,
vil det være en biologisk sensation.
Udsætningen sker i samarbejde med Zoologisk Museum og skal holde søens mange
karper nede, fordi de medfører alt for mange
alger i det efterhånden godt grønne og
uigennemsigtige vand.
Mange steder i Europa er mallen en udbredt ferskvandsfisk, men i slutningen
af 1700-tallet uddøde den i søerne ved Sorø. Senere har man ment, at vejret i
Danmark var for koldt til fisken.
Henrik Carl, ferskvandsekspert hos Zoologisk Museum, fortæller, at alle mallerne indgår i et forskningsprojekt, godkendt af Skov- og Naturstyrelsen. De
mærkes med små chipmærker og følges tæt ligesom karperne.
"Hvis det lykkes for mallerne at formere sig, skabe en stabil bestand og rense
den grumsede sø til glæde for alle dyrene i søen, vil det være en biologisk sensation," siger han.
Under de rette betingelser kan mallen blive mellem 60 og 100 år og være op
til fem meter lang samt veje 300 kg. Den er kendt for at spise alt fra andre fisk
til ænder og mosegrise.”
(jely, 260608)

Kæmpelaksen var en oldsag på 6 år

”Skælprøver fra den laks på 122 cm og 22,5 kilo, som Niels Manø i april fangede i garn ved Rømø, er nu undersøgt af biolog Kaare Mannich Ebert hos Danmarks Sportsfiskerforening.
Laksen er cirka 6 år gammel. Den vandrede ud i
havet, da den var to år gammel. Efter lidt mere end
fire år i havet er den blevet fanget.
Herunder kan du se, hvor lang fisken har været
efter hver vækstsæson:
Ferskvand: 1. år: 7 cm / 2. år: 14 cm /
Saltvand: 1. år: 60 cm / 2. år: 88 cm / 3. år: 110 cm
/ 4. år: 122 cm
Laksen har samme livshistorie som Dinesens gamle Danmarksrekord på 136
cm 26,5 kilo fra 1954. Det viser, hvor svært det er at slå den rekord.
Hvis det havde været en havørred, havde fisken været omkring 90 cm lang og
vejet 10 kilo. En noget anderledes langsom vækstkurve end laksens.”
( Lars Østergaard Jensen, DSF, 300508)
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Udvalgte fangster fra medlemmernes egne fisketure
Steffen Faisst
ordkystens sølvtøj (30.04.08)
”Sidste forår havde vi en fantastisk fiskedag ved nordkysten, hvor vi fangede en
del ørreder. Min yngste søn, Daniel, besluttede sig derfor for, at dette skulle
gentages. Han tvang mig tidligt ud af sengen en søndag, lige efter starten af
sommertiden (så det var rigtig tidligt!). Og selv om jeg syntes, at vi var der i ret
god tid, var der allerede mange (flue-)fiskere til stede, og nogle af dem var allerede på vej hjem igen. Vi fik at vide, at der var mange fisk over det hele, men at
fiskene ikke var til noget og at der ikke blev fanget noget som helst.
Men nu var vi kommet, og
fik rigget vores stænger til.
Daniel sin fluestang, og jeg
besluttede mig for spinnestangen og en grøn gennemløber.
Mens Daniel besluttede sig
for at prøve vores ”traditionelle” fiskeplads, ville jeg gerne
først prøve den plads som
”Lange-John” betegner som sit
”hemmelige sted”.
Og der gik ikke ret lang tid
før jeg kunne spotte en fisk til
venstre for mig. Jeg kastede
gennemløberen i denne retning,
og efter andet kast var den der;
ikke et voldsomt hug, men noget der lignede bundhug i første
Steffen viste fluefiskerne,
omgang. Så kom der nogle forhvordan det skulle gøres!
sigtige ryk, og så sprang fisken.
Bagefter fulgte den med ind uden den store ballade, men da den kom tæt på
mig, blev den fuldstændig vild. Den rullede rundt i vandet, sprang forskellige
gange, tog flere vilde udløb, og jeg er ret sikker på at jeg havde tabt fisken, hvis
jeg havde brugt et blink og ikke gennemløberen.
I mellemtiden havde jeg fået publikum. Nogle af fluefiskere sad på stranden
bag mig og kommenterede hvert udløb og spring. Efter hvad der lignede for mig
en 15-20 minutters fight blev fisken endelig træt, svømmede to gange rundt om
mig, tog et sidste udløb, og så lykkedes det mig at nette den.
Krogen sad ved kæbens yderside, hvilket tyder på, at ørreden ikke var på jagt,
men slog med hovedet mod den uvedkommende trekrogede urostifter. Dette kan
måske forklare det manglende hug og det faktum, at jeg var den eneste heldige
fisker denne dag.
Kulmulen – 2•2008
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Fisken blev professionelt målt og vejet af publikummet til 69 cm længde og 3,95
kg vægt, og det blev konstateret at fisken var en overspringer med løse skæl. Til
sidst blev jeg bedt om at stå model (sammen med fisken), og der blev taget nogle fotos.
Så fik jeg et stort til lykke, og kunne tage tilbage for at prøve lykken igen.
Men selv om jeg spottede flere andre fisk, skete der desværre ikke mere den
dag. Og Daniel havde en række efterfølgere bag fluen (og senere, da han skiftede til spinnestang, bag blinket), men kunne desværre heller ikke lokke en af
fiskene til hug. Men vi prøver nok igen!”
Steffen Faisst

Andreas Holm Nielsen
Monstergedde fra det jyske (09.02.08)
”Efter at have pakket udstyr hele natten og spændt sin båd efter bilen, tog juniorleder i Farum Lystfiskerforening, Andreas Holm Nielsen, 9. februar 2008 på
tredages fiskeekspedition til en super geddesø i det midtjyske.
På søen blev stængerne sat med friske, levende skaller, og Andreas fiskede
løs hele dagen, tjekkede løbende skallernes tilstand osv. Endelig fik han et forsigtigt nap på sit paravaneflåd.
Andreas frikoblede linen fra hjulet, så fisken ikke mærkede modstand, og flådet forsvandt stille og roligt under vandet. Modhugget faldt, og de næste 5 minutter trak gedden den toptunede gummibåd fra side til side. Allerede her var
han ikke i tvivl om, at det én af de rigtige madammer, da vægten fra fisken fik
stangen til at krølle fuldstændigt sammen.
Andreas overvejede kort, om han skulle filme scenariet med sit videokamera,
men nej,
det var
nok
bedst at
få landet
fisken
først.
Gedden
var
”kun”
110 cm
lang.
Men den
var meAndreas er glad for gedder
get tyk
og dyb, og vejede ikke mindre end 12,1 kilo på bismervægten, vejeslyngen trukket fra. Gedden fik selvfølgelig friheden igen, slutter Andreas. De næste dage
gav gedder op til 9,7 kilo.”
(Martin Ulrich Christensen, DSF, 210208)
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Peter Simonsen
Vildt kystfiskeri
(05.04.08)
”Var en tur på
Rungsted kyst og
prøve ørrederne.
Det gik fint med
ca. 20 hug og 10
ørreder knaldende
sølvblanke og 6
over målet med den
største på 5,1 kg.
Det ”sjove" var,
at jeg havde glemt
mit net, så det var
en 30 minutter fight
og ca. 150 meter til
bredden.
Det var nervepirrende men stor, stor
lykke til sidst.”
Venlig hilsen - Peter

Peter Simonsen med flot, flot kysthavørred

Kulmulen – 2•2008
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Christian Jørgensen
Mit livs kystørred (27.04.08)
I forlængelse af en succésrig tur sidste weekend, hvorunder kystturlederen - jeg
- havde fisk på land og adskillige tilbud, skulle lykken prøves igen.
Denne gang var planen at tage en tidlig morgentur. Imidlertid ville kroppen
det anderledes (læs: sove) da vækkeuret ringede og turen blev således først med
afgang fra Farum kl. 11 om formiddagen. I strålende sol. Og med fruen og hunden i bilen også.
Vel ankommet til pladsen en times tid senere, var solen stadig strålende, og
fruen plus hunden fortsat med. Således opmuntret gik turen med fluekæp, frue
og hund mod en lille bugt der sædvanligvis holder fisk. Fruen og hunden fortsatte langs stranden og overlod mig til mine egne tanker. Grundet solen tænkte jeg
mest i hornfisk og satte derfor en lille hvid rejeflue på et 0.20 forfang.
Efter få kast så jeg hornfisk - uden for kastehold naturligvis. Fruen sms´ede
at hun og hunden nu var på vej tilbage. Da de ankom tog vi en kop kaffe og jeg
fik fem minutter "til at prøve et par kast inden vi skulle tilbage til bilen".

Christian med sit livs flue-kyst-havørred

Jeg monterede en lille rød glimmerreje og lagde den ud over et mørkt stykke.
Næsten inde løftede jeg stangen til nyt kast og en god fisk, ørred, vendte bag en
sten...
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Den virkede pæn og jeg lagde derfor kastet ud i samme retning og lod fluen
tøffe forbi den samme sten. Stenen blev levende og stak afsted med fluen. En
god tung fisk kunne jeg mærke. Ikke en hornfisk og "dejligt" med kun 0.20 på
spidsen og så en tung ørred...
Fangstnet er ikke noget jeg normalt
medbringer, da det hidtil er lykkedes
mig at håndlande fisk op til fire kilo.
Nu virkede denne blot en smule større...
Den gik tungt og dybt, trak flueline
og skydeline helt ud, og først efter et
kvarters tid så jeg bredden af fisken.
Den sprang ikke. Bred var den.
Fruen blev sendt hen ad kysten til
en anden fisker. Denne havde ikke
noget net med, men undlod ikke at
komme og glo på (og det stresser når
man har god ørred på krogen kan jeg
berette).
Den anden fisker var således ikke
til meget hjælp, udover at han og fruen stod og talte højlydt mens han kæderøg. Jeg tror han var ligeså stresset
som jeg burde være. Jeg kunne dog
fornemme at fisken var kroget godt og
Og så lige bagfraQ
opfattede sådan set ikke at jeg var
stresset.
Efterhånden stod der 2-3 andre, lå en havkajak og en småbåd, mens jeg ikke
kunne rokke dyret fra bunden.
Nu tog fisken så nogle spring. Hver gang fulgt af et "hold kæft! Dér plejer de
at ryge af..." fra ham kæderygeren. Efter fem kvarter (!) - husk min tynde forfangsspids - kunne jeg konstatere at ørreden var ved at være mør og jeg lod fruen holde stangen, mens jeg sprang ud og tog gælle- / halegreb på fisken.
80 cm og 7 kilo. Fyren med kæderygningen var helt vild. Det var jeg nu også... Ny PR på blank ørred. Fluen måtte skæres fra af fisken hjemme på køkkenbordet.
Fremover vil jeg gerne have fruen med på fisketur igen. Jeg køber nok også
en gaf til at lægge i lommen ;-)
I øvrigt var der 2 andre ørreder der fulgte fighten fra tid til anden. Disse var
nogenlunde samme kaliber, omend det er svært at sige eksakt. Samtidig var der
inden jeg fik hugget, en 2-3 marsvin der jagede langs kysten. Man skal altså
ikke lade være med at fiske blot fordi der er marsvin i farvandet.”
Mvh - Christian Jørgensen, kystturleder
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Andreas Holm Nilelsen
Kanon
lakse-fiskeri
(07.04.08)
”Hej Morten, beklager
jeg ikke nåede bestyrelsesmødet... Jeg kom
først hjem kl. 01 i nat
efter at have været på
kanon lakse fiskeri i
Østersøen hele dagen.
Vi blev fuldstændig
bombet med laks - det
blev til i alt 14 laks til
kammeraten og jeg,
hvor de 5 stk. var over
Andreas er glad for laks
11,0 kg og de 2 af disse over 15,0 kg - største på 16,2 kg til kammeraten og 15,0 kg til mig
(110cm)...fuldstændig vanvittigt fiskeri (forsinket aprilsnar se billeder!) :-)
Med venlig hilsen – Andreas

Lars Frø
Lars Frø med stor-gedde
fra Furesøen
Uhyre fra Furehavet (10.05.08)
”Var på Furesøen
den 10. maj.
Fiskede med
skaller på flåd
som var sat til 3
meter. Klokken
halv 7 fik jeg en
flot gedde på
9,25 kilo. Senere
fik jeg en gedde
på 5,25 og én på
3,75.
Det flot vejr,
vindstille og ikke
en sky på himlen. En masse knortegæs trak over søen, jeg anslog antallet til 10 tusind. De skal
op til den arktiske del af Sibirien, hvor ynglesæsonen starter i slutningen af maj.
I indskrivningsprotokollen noterede jeg: ”3 gedder – 18,25 kilo”. Så kan folk
fundere over dén!”
Lars Frø
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Bertil Høyer-Hansen
Sølvblank vidunder fra ordkysten (20.03.08)
”Bertil Høyer-Hansen fra
Bertil smiler stort over
Fredensborg (og Farum
sin flotte kystørred
Lystfiskerforening, red.)
fangede torsdag den 20.
marts sit livs havørred.
Den huggede på et
sort/hvid Trutta gennemløbsblink i det begyndende mørke på Nordkysten.
Fighten var forrygende
og gav nogle vilde og
seje udløb, hvor den flere
gange sprang helt fri af
vandet. Vægten for det
sølvblanke vidunder viste 5,6 kg, mens længden blev målt til 72 cm.
- Det var en fantastisk oplevelse og min største havørred til dato, slutter Bertel med at fortælle.”
(Martin Ulrich Christensen, DSF, 280308)

Christian Hansen
Sandartbonanza i Bagsværd sø (23.03.08)
”Var på en eftermiddagstur til Bagsværd sø den 23. marts for at se om der skulle
være gang i fiskene.
På trods af at vejret var rimeligt råt og blæsende var fiskene i ganske godt
bidehumør.
Det blev til i alt 4
sandarter i båden på 2,7
+ 2,9 + 3,2 og 3,3 kilo
og herudover 3 gedder
på 1,9, 3,0 og 4,0 kilo.
Overraskende var det
også at der var så meget
gang i sandarterne. Det
har jeg ikke tidligere
Christian hev sandarter op
oplevet på Bagsværd
sø.
Jeg havde 2-3 tilbud mere som ikke blev til noget.”
Påskehilsner - Christian Hansen
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Mulefisken
Andreas Holm Nielsen
Sø-ørred i stedet for gedde (31.05.08)
”Den 31. maj tilbragte jeg
½ dag på en jysk sø efter
søørred og gedder. Det blev
til ingen gedder, men fangede til gengæld en flot
søørred på 2,95 kg og 61
cm.
Fisken huggede midt i
vandsøjlen på en 9 cm leddelt Rapala wobler (ambulance) og gav en rigtig fin
fight.”
Jyske sandarter (01.06.08)
Jeg har også tilbragt et par
dage i Jylland med fiskeri
En sjælden sø-ørred til Andreas
efter sandart den 1. og 2.
juni. Det blev til et par
super dage med 7 fisk den første dag, dog ingen rigtig store (op til små 4 kg).
Mandag den 2. juni var vi oppe ved solopgang kl.04 og fiskede til kl. 10, da jeg
skulle hjem til
en aftale på
Andreas største sandart i 2008
Sjælland.
Det bedste
fiskeri har vi
ligeledes også
haft om morgenen, så det
var ok.
Dagen gav
3 sandart til
undertegnet
med en topfisk på 91 cm.
og 6,6 kg, som
fightede
i
bund. Fisken
fik naturligvis friheden efter lidt fotos lige som de fleste af den andre.”
Med venlig hilsen - Andreas
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Mulefisken
Lars Frø
Sandartpremiere (09.06.08)
”Sandartpremiere den 8. til 9. juni 2008.
Det var en lidt privat premiere for den 8. juni var det præcis 20 år siden jeg
fangede min første Furesø-sandart.
Jeg dørgede rundt på søen hele natten med 5 stænger med levende skaller. Fik
5 sandart, de største på 6,0 og 6,2 kilo. Det var vindstille og helt blankt vand,
ingen skyer så det blev aldrig rigtigt mørkt.
Furesøens vand er helt utroligt klart i år, jeg har aldrig oplevet noget lignende
og det var vældigt fascinerende når jeg under figthen fik øje på sandarternes
øjne der reflekterede pandeplampens lyskegle mange meter nede i vandet.
I øvrigt er det for tiden rigtig besværligt at fange skaller, næsten sværere end
at fange sandarterne.”
Lars Frø

En træt Lars med super-sandart
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Mulefisken
Paw Meinertsen
Sandartdebut (00.09.08)
”Fik endelig min Furesø-debut og hvilken en! Fiskede aften/nat og morgen.
Startede med en gedde og da aften gik over i mørke så blev min aften reddet
med en sandart på 3,75 kg.
Kl. 02 om natten fik jeg en gedde! og kl. 04 smed jeg, hvad jeg mærkede som
en god sandart – øv. Godt bitter forsatte jeg og fik hugget, fightet rigtigt godt,
op kommer for mig en mega-sandart 6,2 kg og 86 cm. Stor jubel. Min PR før
den var på 2,55 kg.
Fik et par gedder mere, hvor den ene troede den var en ørred - op ned, på halen i overfladen. Super god dag på Furesøen.”
Med venlig hilsen – Paw

God Furesø-debut for Paw!
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Mulefisken
Daniel Celeda
Mega-aborre fra Store Vejle å (26.10.08)
”Hi Morten, I was in Copenhagen once again and caught very nice perch (2025
kg and 51 cm) in St. Vejle A :).
It was caught in the morning the 26th of October with silicon jig (6cm fish).
That day fishes were active so it was easy to catch them with spinning (even
easier than with live shrimps). The weather conditions:
temp:10 degrees / air pressure: 1010 / wind:7 m/s SW / it was raining all day.”
Pozdrawiam|Best regards - Daniel Celeda

Daniel er blot én af flere lystfiskere med udenlandsk oprindelse, der i årets løb
har meldt sig ind i Farum Lystfiskerforening. Daniel kommer fra Polen.
Polske Daniel med superaborre fra Store Vejle Å
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Mulefisken
Peter Meinertz
Krokodiller fra Sydsjælland (00.02.08)
”Jeg var i slutningen af februar på lidt geddefiskeri i det sydsjællandske brakvand med Bjarne "Horn" Nielsen og Allan Christiansen.
Vi havde fanget en
del mindre fisk, da der
pludseligt rejste sig en
god bølge bag min jerkbait.
Vi kunne straks se at
det var en større fisk
denne gang. Efter en
kort fight og hurtig fotoserie og vejning, kunne vi geudsætte skønheden igen.
13,2 gode danske kg
og 112 cm.
I midten af marts var
jeg så på tur med Allan
igen. Denne gang ville
vi prøve nogle af hans
nyudviklede hjemmelavede jerkbait.
De gik total perfekt
og gedderne var fuldstændig vilde med dem.
Vi fangede en del fine
fisk med to fisk på 11,1
kg og 12,0 kg som top.”
Med venlig hilsen –
Peter Meinertz

Peter jerkede sig til
en stor-gedde

Det var så de udvalgte fangster for dette nummer. De fleste kan ses i farver på foreningens hjemmeside –
www.farumlf.dk.
Glem ikke at maile eller på anden vis sende din fangstberetning til foreningen.
Stram Line – Rekorden-Morten!
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Årslisten
Sæsonen 2008 – husk at sende en fangstrapport!
(KR: klubrekord – PR: personlig rekord – FED: årets største)

JANUAR – 2008
Barracuda
Havørred
Torsk
Torsk
Torsk
Torsk

4,900 kg
2,650 kg
17,400 kg
16,500 kg
15,000 kg
10,200 kg

Andreas Holm Nielsen
Thomas Hansen
John Schou
Peter Simonsen
Lars ”Frø” Nielsen
Lars ”Frø” Nielsen

Mexico
150108
Tryggevælde Å 160108
Øresund
270108(PR)
Øresund
180108
Øresund
180108
Øresund
180108

Peter Meinertz
Andreas Nielsen
Andreas Nielsen
Kent Hyldahl
Niels Godsk Jørgensen
Ole Basse Gammelmark
Bjørn Nielsen
Christian Hecquet
Peter Simonsen

Sø/Sjælland
Sø/Jylland
Sø/Jylland
Øresund
Øresund
Øresund
Øresund
Øresund
Øresund

000208(PR)
090208
110208
220208(PR)
220208
220208
220208
220208
220208

Andreas Holm Nielsen
Niels Godsk Jøgensen
Niels Godsk Jørgensen
Andreas Holm Nielsen
Niels G. Jørgensen
Anders Vernersen

Vand/Danmark
Sø/Danmark
Sø/Danmark
Sø/Danmark
Øresund
Øresund

300308
310308
090308
250308
080308
080308

Christian Jørgensen
Peter Simonsen
Steffen Faisst
Andreas Holm ielsen
Andreas Holm Nielsen
Andreas Holm Nielsen
Andreas Holm Nielsen
Andreas Holm Nielsen

Vestsjælland
Rungsted Kyst
Nordkysten
Bulgarien
Bulgarien
Østersøen
Østersøen
Bulgarien

270408(PR)
050408(PR)
300408
130408(PR)
130408
070408(PR)
240408
180408(PR)

FEBRUAR – 2008
Gedde
Gedde
Gedde
Torsk
Torsk
Torsk
Torsk
Torsk
Torsk

13,100 kg
12,100 kg
9,700 kg
16,400 kg
14,000 kg
12,750 kg
11,500 kg
11,300 kg
10,000 kg

MARTS – 2008
Aborre
Gedde
Gedde
Gedde
Torsk
Torsk

1,475
8,700
8,400
8,200
12,000
11,900

kg
kg
kg
kg
kg
kg

APRIL – 2008
Havørred
Havørred
Havørred
Karpe(skæl)
Karpe(skæl)
Laks
Laks
Stør(beluga)

7,000 kg
5,100 kg
3,900 kg
19,000 kg
11,800 kg
15,000 kg
12,400 kg
13,500 kg
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MAJ – 2008
Gedde
9,250 kg
Gedde
6,100 kg
Gedde
5,800 kg
Gedde
5,250 kg
Gedde
5,000 kg
Havkat
6,200 kg
Karpe(skæl) 10,700 kg
Søørred
2,950 kg

Lars ”Frø” Nielsen
Marco Nielsen
Carsten Schou
Torben Theilgaard
Morten Olsen
Paw Meinertsen
Andreas Holm Nielsen
Anderas Holm ielsen

Furesøen
Farum Sø
Farum Sø
Farum Sø
Farum Sø
Gule Rev
Danmark
Sø/Jylland

100508
040508
040508
040508
040508
000508
120508
310508

5,000 kg
6,600 kg
6,200 kg
6,000 kg
5,950 kg
5,950 kg
5,300 kg

Jacob Bøggild
Andreas Holm ielsen
Lars ”Frø” Nielsen
Lars ”Frø” Nielsen
Andreas Holm Nielsen
Andreas Holm Nielsen
Lucas Msiska

Farum Sø
Furesøen
Furesøen
Furesøen
Furesøen
Furesøen
Furesøen

260608
020608
090608
090608
140608
300608
150608

1,200
7,800
5,950
5,700

kg
kg
kg
kg

Jacob Bøggild
Andreas Holm Nielsen
Andreas Holm Nielsen
Andreas Holm Nielsen

Farum Sø
Furesøen
Furesøen
Furesøen

310708
270708
010708
050708

kg
kg
kg
kg
kg

Kim Mardahl
Thomas Hansen
Andreas Holm Nielsen
Paw Meinertsen
Andreas Holm Nielsen

Lagan
Lagan
Sørøya
Øresund
Sørøya

160808(KR)
250808
110808
000808
050808

Andreas Holm Nielsen
Jacob Bøggild
Jacob Bøggild
Ole Basse Gammelmark
Jimmy Petersen
Niels J. Matthiesen
Michael Münchow
Paw Meinertsen
Andreas Holm Nielsen

Esrum Sø
Farum Sø
Farum Sø
Lagan
Lagan
Lagan
Lagan
Furesøen
Nordsøen

270908
240908
180908
270908
280908
110908
260908
000908(PR)
170908

JUNI – 2008
Gedde
Sandart
Sandart
Sandart
Sandart
Sandart
Sandart

JULI – 2008
Aborre
Gedde
Sandart
Sandart

AUGUST – 2008
Døbel
Laks
Rødfisk
Rødspætte
Torsk

2,400
8,000
3,700
1,130
14,400

SEPTEMBER – 2008
Aborre
Aborre
Aborre
Laks
Laks
Laks
Laks
Sandart
Torsk
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1,520
1,450
1,100
8,000
3,800
5,000
3,800
6,200
16,000

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Årslisten
OKTOBER – 2008
Aborre
Gedde
Gedde
Havørred
Laks
Laks
Laks
Laks
Laks
Laks
Sandart

2,025 kg
6,350 kg
6,300 kg
4,700 kg
11,200 kg
9,000 kg
6,000 kg
6,000 kg
4,500 kg
4,000 kg
5,350 kg

Daniel Celeda
Andreas Holm Nielsen
Andreas Holm Nielsen
Niels Godsk Jørgensen
Michael Münchow
Morten Søndrgaard
Ole Basse Gammelmark
Michael Münchow
Ole Basse Gammelmark
Michael Münchow
Casper Bomberg

Store Vejle Å
Sø/Danmark
Furesøen
Karup Å
Lagan
Lagan
Lagan
Lagan
Lagan
Lagan
Furesøen

261008 (PR)
291008
191008
001008
101008(PR)
111008(PR)
111008
091008
121008
091008
191008 (PR)

Christian Hansen
Christian Hansen
Jacob Bøggild
Andreas Holm Nielsen

Rügen
Rügen
Farum Sø
Sø/Danmark

091108
101108(PR)
021108
051108

NOVEMBER – 2008
Aborre
Gedde
Gedde
Gedde

1,200
10,800
7,250
5,300

kg
kg
kg
kg

Det var årets fangster efter redaktørens hukommelse. Fra 2009 vil der fra årets
start blive ført en lignende, løbende opdateret, oversigt på hjemmesiden, hvor
hyperlinks til fotos af fiskene etc. Husk derfor at maile jeres fangster og fotos
til foreningen. Se hjemmesiden for mail-adresse.
Indtil videre kan: info@farumlf.dk anvendes.
Christian Hansen

”Var på en tur til
Rügen i nordtyskland for at forsøge
at fange de store
brakvandsgedder der
skulle være dernede.
Vejret var mildest
talt ikke gunstigt
stemt - hård vind og
regn, men det lykkedes mig at få 2
tilbud hen under
aftenen.
Først en sidegevinst i form af en aborre på 1200 gram, og 20 minutter senere en superfin ny PR
gedde på 113 cm og 10,8 kilo”.
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Bestilling af både, motorer m.v.
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 Fiskeringens hjemmeside.
Fiskerings-nøgle á kr. 50,- købes hos ChristianJørgensen:
Mobil: 28 74 10 10 / Mail: cj@retrade.dk

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 Christian Jørgensen:
Mobil: 28 74 10 10 / Mail: cj@retrade.dk

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 / Mobil: 24 82 97 87 / Mail: thomsenplast@email.dk

Downriggere: 2 stk. Canon Easi-troll

℡ 44 99 11 66

Leje pr. downrigger pr. dag kr. 0,- (lejes uafhængigt af motorerne).
Carsten Lundsgaard, Bybækterrasserne 154 A, 3520 Farum
Tlf. 44 99 11 66 / Mobil: 27 12 88 88 / Mail: clfarum@get2net.dk

Ekkolod: Eagle Ultra III

℡ 44 99 11 66

Leje pr. dag kr. 0,- (lejes uafhængigt af motorer & downriggere).
I lejen medfølger batterikasse, skrue-tvinger m.v.
Carsten Lundsgaard, Bybækterrasserne 154 A, 3520 Farum
Tlf. 44 99 11 66 / Mobil: 27 12 88 88 / Mail: c_lund@city.dk

Nødhjælpskasser: kompas, fløjte m.v.
Medfølger ved leje af foreningens motorer. NB! Nødblus medbringes selv.

Nøgler: Lagan, Mörrum og Odden-huset

℡ 28 74 10 10

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 - 2009
Senior-kontingent

Junior-kontingent

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

Helårligt.....................Q. 300,00.Halvårligt...................Q. 150,00.Indmeldelsesgebyr........ 100,00.-

Familie-kontingent

Passivt støttemedlemskab

Helårligt.................Q 975,00.-

Helårligt.....................Q 250,00.-

Halvårligt...............Q 490,00.-

DSF - Forbundsvennerne

IndmeldelsesgebyrQ 200,00.-

Helårligt.....................Q. 260,00.-

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

-------------------------------------------------------

Indmeldelsesblanket til Farum Lystfiskerforening
____________________________________________________________
(avn + fødselsdato)

____________________________________________________________
(Adresse + postnummer + by)

____________________________________________________________
(Telefon: fastnet + mobil + email)
Vil gerne optages som medlem af Farum Lystfiskerforening som:
______ Senior ______ Junior ______ Familie ______ DSF ______ Passiv

____________________________________________________________
(Dato og underskrift)
Kulmulen – 2•2008

47

