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Nu er det snart ved at være ferietid. For vores vedkommende
står det i år ”som det plejer” på en uges ferie ved Mörrumsåen i
Sverige. Denne gang skal vi noget tidligere derop end vi har
gjort de foregående år. Det vil sige at der skulle være mere og
koldere vand i åen, og dermed mere bidevillige laks. Nu får vi
se. Det kan også være det er umuligt at få fiskekort, netop af
samme grund. Vi har tænkt os, som tidligere at satse på at få
aftenkort fra 16-23. Det er efter min mening rigelig fisketid.
Desuden er prisen det halve – hvilket jo selvfølgelig også er
værd at tage med.
Jeg har støbt flere kilo blylodder og bundet masser af fluer til at
overvinde Mörrumslaksen med (jeg fisker spin/flue). Jeg håber
efter ferien heri bladet at kunne give en spændende historie
om storlaks.
Senere går ture til Falster. Det var meningen at vi ville bo på
Fyn, men det var helt umuligt at få sommerhus i et prisleje hvor
vi kunne være med (ca. kr. 2000.-) Derfor blev det Falster.
Stedet vi skal bo hedder Kongsnæs eller noget i den retning.
Det som er lidt mærkeligt er at det er umuligt at finde noget
med det navn på kortet?? Det skal i hvert fald nok blive
spændende. Jeg satser da så absolut på at skulle ud at vaske
nogle pirke i sommernatten.
Senere på året, i august, har vi lejet Huset på Odden. Det er i
forbindelse med Bitten bliver 30, og vi derfor vil holde
gardenparty deroppe. Selvom vi formentlig ikke kan være
deroppe en hel uge, skal der være tid til og se om det skulle
kunne lade sig gøre at spotte en multe eller to
Alt i alt en sommerferie sammen med familien men også med
noget fiskeri ind imellem. Jeg syntes det er meget fint at vi kan
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kombinere de to ting. Næste år har vi endda talt om at tage til
Norge til Bjeirkeimselven, som ligger i sydnorge – tanken var
så at vi ville tage færgen over fra Hirtshals, og forud for
Norgesturen besøge familien i Jylland. Nu får vi se hvad det
bliver til, med det hele.
Jeg er startet arbejde igen efter mine to måneders orlov. Det
var faktisk rart at komme tilbage på arbejdspladsen. Det er fint
nok at gå hjemme og passe barn for en tid, men det bliver
efterhånden den samme trummerum, og jeg savnede andre
indtryk og møde andre mennesker.
Fanny er startet i dagpleje, hvor det går helt forrygende. Jeg
”kørte” hende ind de sidste 14 dage af min orlov og det gik
over al forventning. Dagplejeren er en erfaren rotte. Hun har
været i faget 23 år og vi føler os helt trygge ved at aflevere
hende her.
Jeg vil ønske alle medlemmer en god sommerferie, med et håb
om at der kan blive tid til noget fiskeri og store oplevelser.
Husk at skrive om dem når du kommer hjem, således at vi kan
få noget spændende læsning i vores udmærkede klubblad.
Niels Kr. Møller

Nyt fra bestyrelsen
Historier til Topøjet og hjemmesiden

Som alle ved er der en flaske Gl. Dansk til den bedste historie. Du
kan nu også sende din historie på klubbens hjemmeside, og således
kan endnu flere læse den. Skal historien i bladet ligges den i
postkassen i HAPS eller sendes/ E-mailes til undertegnede.
Som bekendt fik hr. Carl Nielsen sidste års flaske for en flot historie
fra Norge. Ligeledes kan du indsende historie fra dine oplevelser ved
fiskevandet.
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Jørgen Karlsen pokalen

Husk når du fanger fisk på Odden at få dem tilmeldt vandrepokalen.
Måske er du den heldige i år.

Turreferater:
Kyst tur den 16/3-02

Parkering ved HAPS

P-pladsen her er fortsat forbeholdt beboerne. Vi er henvist til at
parkere på den store P-plads ved krydset Kong Hans Alle/
Buddingevej
Postkassen i HAPS

Husk at bruge postkassen til ris/ros til bestyrelsen eller gode ideer til
aktiviteter på klubafterne eller turene eller hvad det kunne være. Alle
forslag er velkomne.

Turen gik til Røsnæs Vi var 4 mand på denne tur. Vi ankom til
Røsnæs, og der var selvfølgelig masser af mennesker, som også
var ude og fiske. Så det var begrænsede med hvor man kunne stå.
Men vi fandt en lille pryndt, som vi stod ved hele dagen. Men det gav
ingen fisk.
Men vi fik en masse frisk luft. Bare der hvor vi sad talte jeg ca. 25
mand med fiskestænger, det er mange selv for et sted som Røsnæs.
Så frem over vil jeg nok tænke mig om, og finde et andet sted. Når
der stå så mange.
Men vi havde da en god tur. – Bent.

Turreferat for klubbens weekendtur d 12-15 april til huset
på odden.
Vi var 7 forventningsfulde fiskere der fredag eftermiddag indfandt
os i klubbens hus. Vi måtte kunne gøre det bedre en forrige
weekend hvor det kun blev til en enkel fisk over målet, samt en del
undermålere.
Første aften blev det dog kun til lidt fiskeri og der var heller ikke
noget med hjem.
Aftenen gik men hygge og godt humør og efter et godt måltid mad
med en god vin fik vi traditionen tro et slag agurk .
Det blev sent før vi kom til køjs, og et par af os havde også fået lidt
af de våde vare, så vi sov lidt tungt lørdag morgen.
Vejret om lørdagen var heller ikke særligt spændende og især
drillede en kraftig vind fra nordvest.
Vi besluttede derfor at tage en tur til ”vikingborgen” der lå mere i læ.
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Her fik vi et par undermålere og Preben fik turens største fisk på 45
cm. Preben mistede endvidere en der var en del større.
Lørdag aften blev det igen til en hyggelig aften, selv om vi nok var
lidt mere ”flade”. Jan stod igen for maden, og vi fik en lækker
oksesteg, med hvad dertil høre. Det smagte skønt og med tak til
kokken for den flotte indsats.
Søndag morgen var vejet noget mere medgørlig og vinden var svag
fra en østlig retning.
Undertegnede fandt fluestangen frem for det var ideelle forhold for
en gang fluefiskeri.
Jeg fandt en ”red tack ” frem, som jeg havde bundet ved en af vores
klubaftener , og prøvede denne. Der gik et kvarter og bum så stak
linen af sted. Jeg gav modryg og op af vandet sprang en ørrede. En
skøn fornemmelse, min første fluefangede ørred fra kysten. Den var
42 cm. Efter 10 min skete det igen , endnu en ørred havde taget min
flue. Den var samme længde.
Ellers var der kun enkelte undermålere denne søndag
morgen/formiddag.
Ved tolvtiden spiste vi frokost og gjorde rent efter os. Status var, at
vi havde alle haft en skøn weekend, og havde stor set alle haft
kontakt med fisk.
Med mange fiskehilsner
Niels Kierk

og jeg til Reersø for at prøve lykken. Vi fiskede her et par timer og alt
virkede stendødt. Efterhånden kom der flere og flere fiskere og vi
kunne ikke se en eneste der havde held til at fange noget. Ved
parkeringspladsen da vi kom op holdt der måske 20 biler (og de
allerfleste med fiskegrej i)!! Jeg foreslog at vi kørte til Store
Kongsmark for at prøve det. Det skulle jo være et godt sted til
fluestang. Her mødte vi også masser af fiskere – stadig ingen der
fangede noget.
Efter nogle få kast fik jeg et tungt hug på en af fluerne vi har bundet i
HAPS og en meget sløv fight fulgte. Snart kunne jeg lande en
regnbueørred på 3 kilo. Fisken var tydeligvis akkurat sluppet ud fra
et havbrug og så mildest talt skrækkelig ud. Ingen hale, ingen finner,
kort og tromlefed. Jeg gokkede fisken og den har da også været på
stegepanden hjemme. Kødet er lyserødt, og smager overhovedet
ikke som det skal. Men jeg syntes ikke det smager decideret dårligt –
blot anderledes.
Der skete ikke mere på Kongsmark og vi tog derfor videre til
Frølunde Fed. Jeg fortalte Tom at her var altid fisk, men det holdt
vist ikke rigtigt. Dertil skal også siges at pladsen har ændret sig
totalt. Fra at være et sted med badekar og mørk bund ind til land, var
det nu nærmest kun sand (det er også mange år siden jeg har været
der sidst).
Ved 17-tiden vendte vi næsen mod København. Summa summarum
for dagen blev den ene fisk stik mod alle odds. Det var absolut den
eneste vi så, hørte om, eller mærkede.

_________________________________________________ _____

Medlemmernes historier
Stor fangst på fluestang…
Vi skulle egentlig have været en tur på Møen eller Falster, men vejr
og vind ville det anderledes. Ærlig talt var jeg mest opstemt på at
udsætte turen til en anden dag, hvor mulighederne for at fiske sydpå
var bedre. Men jeg blev overtalt til at tage på en ”ren fluetur”
Forholdene var egentlig elendige. Østenvind om foråret er som
bekendt næsten altid af det dårlige (og kolde). Alligevel kørte Tom
Side 7
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Niels Kr. Møller
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Artikkel: Fireline og andre flettede liner ( Carl Nielsen)
Fireline – en meget stærk line uden knuder !
Efter en tur i Norge hvor jeg mistede mindst en stor laks med en 0.17mm
flettet line, besluttede jeg at undersøge hvilken belastning de egentlig
kunne klare.
Alle forsøg er foretaget så linen over en strækning på 10 cm. bliver udsat
for en jævn stigende belastning fra 0 kg, til linen brister, med en hastighed
på 1 m/s

o

Først skal skaller og braser, også kaldet skidtfisk, fjernes. De æder nemlig
smådyr, som ellers holder vandet fri for alger.

o

Til maj udsættes små gedder i søerne, og for at undgå at de spiser hinanden,
sættes små grantræer fast på bunden, så gedderne kan gemme sig. Når
algebestanden falder, kan der endelig plantes rigtige vandplanter.

Alle målinger er foretaget med en helt ny Fireline på 0.17mm
Mellem hver test er linen udskiftet.
Hver test er udført mindst 5 gange, og 10 gange hvis
reproducerbarheden var dårlig.
Først blev linens brudstyrke uden knuder testet.
Derefter blev forskellige knuder testet i både tør og våd tilstand.
Kun knuder som så ”pæne” ud blev testet.

Knude type

"Jeg har meget store forventninger til det her. Hvis det lykkes, har vi
virkelig en perle midt i storbyen," siger biolog Kim Michelsen fra
Københavns Energis Afdeling for Vandmiljø til Ritzau.
1) En gul 0,17mm Fireline
line uden knuder snoet op
om et stykke rundstok.

Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø har taget imod
overskydende kloakvand gennem 40 år, og det har skabt optimale
betingelser for alger i søerne.
I løbet af tre-fem år ventes søerne at kunne klare sig selv.
Set på tv2 hjemmeside den 21. marts 2002
Indsendt af Finn T.
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Middel
knudestyrke
(våd line)

Nu skal der igen være liv i Søerne i København. Københavns Kommune
tager i morgen første skridt mod at bringe dyre- og planteliv tilbage.

o
o
o

Målt
brudstyrke
[kg]

Nyt liv til Søerne i København

>10,5
>10,5
>10,5
>10,5
>10,5

10,5 kg

Kommentar

Fjedervægten havde en
inddeling på 50g med
en maksimal visning på
10kg. Uden knuder var
brudstyrken mindst
10.5kg !!!
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2) En standard blodknude
eller blinkknude med 4
tørn omkring linen

3) En blodknude med 2
tørn gennem krogen og 4
tørn omkring linen

4) En blodknude med 3
tørn gennem krogen og 3
tørn omkring linen
5) En standard ”Not a
knot” som erstatning for
knuder. Linen er snoet 8
gange rundt om stålwiren

6) En Palomar knude

En Loop knude

3,2
3,2
2,8
2,8
3,0

Forbundsfællerne
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3,0 kg

Det var ikke muligt at finde en knude som med rimelig sikkerhed kunne
levere en knudestyrke på 70% af den opgivende linestyrke.
Til sammenligning var det let at opnå en brudstyrke på mellem 85 og 90 %
med en almindelig monofil line og en almindelig blodknude. !!!

Knuden springer
/skæres over ved den
første turn (ved pilen)

Forbundsfællerne

Hvis du kender en knude som bare holder på PE liner, så lad os få den
testet, så andre kan få gavn af den. - Carl Nielsen

5,25
5,6
7,0
6,3
5,25

5,9 kg

7,25
5,25
6,0
6,25
6,5

6,3 kg

7,3
7,5
7,25
6,9
7,2

7,2 kg

Linen springer hvert
eneste gang omkring
den sidste turn før den
forlader Not a Knot (ved
pilen)

4,5
3,4
3,8
4,75
4,8

4,3 kg

En variant hvor line
lykken snoes to og tre
gange omkring linen før
den føres ud over
krogen, er ligeledes
afprøvet med samme
resultat.

4,0
3,2
3,75
4,2
3,5
3,7

3,7 kg

Konklusion:
Side 11

Medlemsfordele
Kolding Sportsfiskerforening er nu gået utraditionelle veje for at
medvirke til at styrke medlemstilgangen til forbundet via diverse
medlemsfordele. I forvejen har foreningen en rabatordning p† sine
fiskevande til forbundsmedlemmer på 33% af dagkortsprisen. Fra 1.
april er denne ordning udvidet med et særligt tilbud til medlemmer af
forbundet øst for Storebælt. De får mulighed for via forbundets
sekretariat at rekvirere gratis dagkort til såvel Kolding å som HarteDons søerne - dog max. 4 dagkort til åen og 4 dagkort til søerne pr.
dag. Ideen bag initiativet er, at den breder sig til andre foreninger
således, at der inden for Danmarks Sportsfiskerforbund kan skabes
medlemsfordele på fiskeri i et omfang, ingen andre
sammenslutninger kan præstere. Det er helt bevidst, at tilbuddet kun
gælder for foreningsmedlemmer øst for Storebælt og altså ikke til
direkte forbundsmedlemmer. På den måde bidrager ordningen til at
styrke såvel
medlemstilgangen til forbundet som til foreningerne. Direkte
medlemmer og medlemmer på Fyn og I Jylland kan fortsat bruge
den ældende rabatordning.
Jagt på sæler
På foranledning af erhvervsfiskerinteresser har Skov- og
naturstyrelsen udsendt fly forvaltningsplan for sæler i høring.
Forvaltningesplanen lægger op til indførelse af en kontrolleret
bestandsregulering af den totalt fredede spættede sæl via indførsel
af jagttid på sælen. Bestanden af sæler i Danmark har været stærkt
svingende gennem årene, men er nu oppe på ca. 7000 stk. Ud over
at være fiskespiser og derfor også en konkurrent til erhvervsfiskerne,
Side 12
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så er hovedanken mod sælerne, at de ødelægger fiskernes
garnredskaber for tusindvis af kroner, når de i deres søgen efter fisk
gnaver sig gennem garnredskaberne. Miljøminister Hans Chr.
Schmidt har dog på forkant meldt ud, at han personligt er imod jagt
på sæler.
Fredningsbælter
Fiskeridirektoratet har udsendt forslag til nye regler for de generelle
fredningsbælter. Forslaget indebærer, at den såkaldte
gennemgangskasse på mange gamle fredningsbælter i saltvand
fjernes. Gennemgangskassen er på 500 meter i bredden og 100
meter ud som en kasse på selve fredningsbæltet.
Gennemgangskassen har ikke været bragt i anvendelse ved
etablering af nye
fredningsbælter de seneste 6-7 år. Forslaget indebærer således, at
der reelt bliver et mindre fredet område i fredningsbælterne.
Danmarks Sportsfiskerforbund kan ikke acceptere denne
formindskelse af fredningsbælterne, men vil i stedet stille forslag om,
at fredningsbælterne derfor udvides til 600 meter i stedet for 500
meter. Direktoratets forslag indebærer endvidere, at det hidtidige
lovlige fiskeri for erhvervsfiskere efter ål med ovenvandsruser i
efterårsmånederne ophører. Det er forbundet meget tilfreds med.
For ferskvands vedkommende ændres fredningsbælterne således,
at alle former for fiskeri, både redskabsfiskeri og lystfiskeri forbydes i
fredningsbælterne hele året

Side 13

Side 14

Forbundsfællerne

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

Aktivitetskalender

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

Turkalender

Aktivitetskalender (HAPS)

Kyst konkurrencen mellem Ssk & Hsf

HAPS åbner igen den Tirsdag den 10. september

Allerede nu kan du tilmelde dig Kyst konkurrencen mellem Herlev &
Søborgsfiskerklub. Datoen er 18 til 20 .oktober.

Aktivitetskalender:
Kyst-ture 2002
15. juni Morgentur
06. juli Nordkysten
17. aug. Isefjorden
07. sep. Korshage
19. okt. Isefjorden
09. nov. Røsnæs
30. nov. Knarbos Kl.
14. dec. Juleturen

05.00 til 14.00
14.00 til 21.30
15.00 til 22.30
07.00 til 15.00
07.00 til 15.00
07.00 til 15.00
07.00 til 15.00
07.30 til 15.00

Alle steder er med forbehold for vind
vejr og varme rygter.
Slut tidspunktet er når vi kører fra
fiskepladsen.
Tilmelding til Flemming tlf. 3969 7107

12. okt. Vedbæk
07.00 til 12.00
09. nov. Vedbæk
07.00 til 12.00
28. dec. Helsingør 07.00 til 12.00
Alle tider er sejltider.
Afgang fra Budding er 06.15.
Dog ikke 11. juni, dette er kl. 16.
Sjællands Odde turen er kl. 01.30.
Priser
Lørdagsture
Aftenture
Sj. Odde

07. sep. Vedbæk

Tilmelding, senest torsdag den 17/10-2002. Til Bent Hansen på tlf.
39677886 eller
22410414. ( husk nu at lægge besked hvis jeg ikke tager tlf. )

160 kr. Junior 110 kr
130 kr Junior 90 kr
320 kr Junior 270 kr

Tilmelding til Steen tlf. 5932 6226

Junior ture Forår
2002.

Hav-ture 2002
25. juni Vedbæk
16.30 til 22.00
10. aug. Sj. Odde tur 03.00 til 13.00
Denne tid er sejltiden fra Sjællands
Odde.

Hvis du var med sidste år vil du sikkert stadig have denne tur i klar
erindringen. Det var ikke så godt. Som i ved har vi ikke
vandrepokalen men, den fik Herlev jo. Så den skulle vi meget gerne
vinde tilbage igen. Så er i friske. Vi kan kun være 8 mand på denne
tur.
Vi skulle gerne stille med fuld hold denne gang. Ikke som sidst, med
5 mand.
Alle er velkommen.

Nærmere inf. om turen ved
tilmelding.
Tilmelding til Jeppe tlf.
9610

3969

Vær med på eksklusivt geddefluefiskeri i privat sø til efteråret

Vi kan få lov at fiske fire mand i denne sø på vestsjælland, som
virkelig skulle være hotspot. Det er kun fluefiskeri. I søen er efter
sigende kun gedder og karper. Ind imellem bliver smidt skaller ud til
gedderne så de får lidt at spise. Fiskene er op til 8 kg. Datoen har jeg
fastsat til 22. september. Tilmelding foregår efter ”Først til mølle
princippet” fra den dag hvor dette Topøje bliver sendt ud. Derfor ring
nu!!!
Å-ture 2002

07.00 til 12.00
Ørredturen vil i år foregå ved en lille Svensk å Holjeåen som udmunder tæt ved
Pukaviken.
Dato: den 21 til 23 juni !!! Dette er en uge senere end først omtalt.
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Det er en weekend tur fra fredag aften til søndag. Vi overnatter i mit sommerhus, og
der vil kun være begrænset med pladser fordi åen er forholdsvis lille. Åen er
velegnet til flue og let spindefiskeri, og der findes både bækørred og havørred.
Hvis der er interesse for en aftentur til kysten kan det sikkert godt lade sig gøre.
Agn som Tørflue, vårflue og nymfer, samt små voblere er meget velegnet.
Pris: Afhængig af antal, vi deles om kørepenge, brobillet og mad.
Tilmelding til Carl Nielsen Gammelmosevej 78 2800 Lyngby tlf: 45880862 eller via
Email: cn78@image.dk
Lakseturen til Mörrumsåen kan desværre ikke gennemføres som omtalt i sidste
nummer. (jeg er i Norge)
Carl Nielsen
NB
Hvis der er nogen som har lyst til en laksetur til Mörrum, er der stadig mulighed for
at arrangere en tur sammen med Bent. Overnatning vil sikkert foregå i telt eller
lignede, fordi det er for sent at bestille hytte.
Hvis du har lyst bedes du ringe til Bent for at aftale nærmere om turen, rimeligt
hurtigt fordi der skal bestilles fiskekort
Bent Hansen tlf. 39 67 78 86 mobil: 22 41 04 14

WWW.grejboxen.dk

Rekordlisterr

Rekordlister:
Saltvand – Danmark
Dato
29-aug-92
2-maj-93
9-sep-93
16-apr-94
26-maj-95
27-maj-95
5-aug-95
26-jun-96
29-mar-97
27-apr-97
18-maj-97
9-jul-97
22-jun-98
5-jun-99
9-okt-99
21-nov-99
9-jan-00
6-maj-00
6-maj-00
5-jun-00
6-jun-00
7-jun-00
9-jul-00
23-dec-00

Art
Vægt (kg)
Længde (cm)
Pighvar
0,8
35
Hornfisk
0,94
91
Multe
3,25
67
Hvilling
1,15
51
Havørred (hav)
9
91
Havørred (kyst)
7,85
74
Makrel
1,7
50
Brosme
4,5
71
Laks (hav)
13,1
103
Ålekvabbe
0,1
30
lsing
0,34
34
Torsk
25
137
Slethvar
1,025
48
Grå Knurhane
0,32
34
Hestemakrel
0,0295
15
Sild
0,32
35
Rødspætte
3,7
67
Lange
20,6
161
Sej
8,5
89
Skrubbe
1,55
47
Havkat
2,75
62
Lubbe
5,25
75
Rødfisk
0,325
27
Bergylp
0,8
36

Fanger
Jimmie Johansen
Steen Karlsen
Jimmie Johansen
Steen Karlsen
Michael R Mulbjerg
Dan Andersen
Leif lngemann
Jimmie Johansen
Jimmie Johansen
Torke Kruse
Jimmie Johansen
Danny Sørensen
Jeppe Lerche
Jimmie Johansen
Jimmie Johansen
Klaus Aaes
Jan Rasmussen
Jimmie Johansen
Jimmie Johansen
Jesper H Jensen
Jimmie Johansen
Jimmie Johansen
Jimmie Johansen
Jimmie Johansen

Sted
Sj. Odde
Øresund
Sj. Odde
Øresund
Køge Bugt
Nordkysten
Kattegat
Det Gule Rev
Bornholm
Skovshoved
Øresund
Det Gule Rev
Sejrøbugten
Øresund
Øresund
Øresund
Øresund
Det Gule Rev
Det Gule Rev
Øresund
Det Gule Rev
Det Gule Rev
Kattegat
Øresund

Ferskvand – Danmark

Butikkens Åbningstider:

Dato
13-maj-92
21-apr-95
22-sep-95
03-jun-96
14-jul-96
20-jul-96
27-nov-96
21-maj-97
26-jul-97
22-jun-98
12-sep-98
10-jul-99
09-okt-99
23-okt-99
13-jan-00
28-jun-00
27-sep-00
01-sep-01

Mandag til fredag 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.30
Vi har altid et godt tilbud til dig, ring og hør
Butikken ligger på:
Ålekistevej 216 c 2720 Vanløse
Tlf.: 3874 0092 Fax.: 3874 0145
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Art
Vægt
Længde
Fanger
Havørred (å)
7,6
84 Jacob Sørensen
Karusse
2,3
44 Jonas Stenvinkel
Bækørred
2,2
56 Jimmie Johansen
Skælkarpe
9,5
83 Thomas Hansen
Sandart
8,2 ?
Michael Poulsen
Ål
1,4
82 Jimmie Johansen
Rimte
1,8
47 Jimmie Johansen
Stalling
0,875
43 Klaus Aaes
Regnbueørred (P&T)
6,05
75 Jonas Stenvinkel
Guldfisk
1,3
40 Toke Kruse
Rudskalle
0,975
41 Jonas Stenvinkel
Brasen
2,5
55 Jimmie Johansen
Aborre
1,49
46 HenrikJensen
Skalle
0,8
36 Klaus Aaes
Knude
2,6
64 Jimmie Johansen
Gedde
12,5
120 Michael Poulsen
Spejlkarpe
13,2 ?
Michael Poulsen
Suder
2,95
55 Kasper Mortensen

Sted
GeIs å
Gentofte sø
Kongeåen
Sø ved Kbh
Kattinge sø
Sø ved Kbh
Tryggevælde Å
Kongeåen
St.Rosenbusk
Utterslev mose
Gentofte sø
Løje Sø
Tryggevælde Å
Tryggevælde Å
Furesøen
Furesøen
Sø ved Kbh
Gisseldfeld Gods
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Rekordlister
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Huset på Odden

Udland
Dato
3-jul-92
17-aug-92
13-maj-95
24-mar-96
3-maj-97
10-apr-98
9-jul-98
19-jul-98
25-jul-99
23-apr-00
13-jul-00
2-sep-00
5-dec-00
5-dec-00
29-jul-01
11-jan-02
14-jan-02

Art
Fjeldørred
Bækørred
Laks (hav)
Havørred (kyst)
Laks (hav)
Brosme
Baracuda
Laks (fersk)
Wahoo
Laks (hav)
Havørred (fersk)
Gedde
Blå Marlin
Bonito
Havørred (hav)
Nilaborre
Tigerfisk

Fanger
Jonas Stenvinkel
Michael R Mulbjerg
Soren Kjærgård
Klaus Aaes
Jimmie Johansen
Arne Feldsted
Arne Feldsted
Carl Nielsen
Arne Feldsted
Klaus Aaes
Niels K Møller
Carl Nielsen
Arne Feldsted
Arne Feldsted
Jimmie Johansen
Klaus Aaes
Jimmie Johansen

Vægt (kg)
1,12
1,10
17,00
9,80
17,00
11,90
15,00
12,62
19,00
17,00
7,00
8,25
85,00
4,50
2,75
58,10
0,90

Sted
Sverige
Finstadåen
Pukaviken
Kåseberge
Pukaviken
Langsund
Porto Rico
Mörrumsåen
Porto Rico
Simrishamn
Mörrumsåen
Blekinge kyst
Mauritius
Mauritius
Simrishamn
Lake Nassar
Lake Nassar

Huset på Odden
Klubbens sommerhus på Sjællands
Odde kan udlejes til følgende
priser:
Enkel dag
110 kr.
Weekend
300 kr.
Påsken
700 kr.
Bededagsferie
465 kr.
Pinsen
465 kr.
Kristi himmelfart
600 kr.

Disse lister har været skrevet om nogle gange så I bedes alle læse den
igennem for at finde eventuelle fejl og mangler
Listerne er IKKE opdateret siden sidste nummer af Topøjet. – Carl

Sommerferien
(skolens ferie pr. uge)
Uden for sommerferien pr uge
Efterårsferien inkl. 2 weekends

1450 kr. (Huset er stadig ledig i uge 25 og 26)
1100 kr.
1700 kr.

Bestilling kan ske hos
Jørgen Karlsen
59326901

Halo halo venner
Her kunne dit billede af en stor fisk
være placeret , eller sagt på en anden
måde, vi mangler en masse billeder
og tegninger til at gøre bladet spændende.

Redaktionen ønsker alle en god sommerferie –
med gode fangster – hvor I end fisker.

Med venlig hilsen Carl

side - 19.

Dette er den sidste side - 20

Redaktionen er afsluttet den 26. maj.

