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Formandens klumme
Det vakse medlem vil straks se at dette er et septembernummer og
ikke som vanligt et augustnummer. Det skyldes flere ting, men først
og fremmest at det var ferietid, da bladet skulle laves. For at være
helt ærlige, havde vi ikke lige forudset det som et problem.
Det betyder at næste blad vil blive et decembernummer og dermed er
vi inde i rutinen med hver 2. måned. Fremover vil det formentlig
være sådan at der netop ikke vil udkomme et augustnummer af
samme årsag som i år. Det vil betyde 5 numre årligt. Men det vil
bladudvalget afgøre i sidste ende.
Samtidig skal jeg orientere om at vi i bestyrelsen på sigt har tænkt at
sløjfe onsdagsaftenerne, og i stedet holde åbent i HAPS tirsdag og
torsdag. Onsdag vil vi så bruge til bestyrelsesmøder en gang om
måneden.
Nu i skrivende stund (midt i august) er det meste af vores ferie brugt.
Vi har været en uge i Sverige og en uge på Falster.
Første uge i Sverige havde vi lejet en romantisk ødegård, troede vi
(sådan så det i hvert fald ud på billedet i kataloget). Det viste sig at
ligge i baghaven hos udlejeren!! Vi havde derfor fornemmelsen af at
blive overvåget i hver en bevægelse under hele vores ophold her. Det
var knapt så morsomt. Desuden havde familien syntes at vi ikke
havde behov for at bruge hele huset, og havde derfor en masse
skrammel opmagasineret i stuen nedenunder. Dog havde vi stadig en
stue og badeværelse i stueplan. Vi opholdt os derfor det meste at
tiden på første sal, når vi altså ikke var ude. Det var ikke ligefrem det
vi havde drømt om. Og med en trappe Fanny var meget interesseret i,
bliver det hele ikke nemmere. Til sidst skal nævnes at haven flød med
gamle bilvrag…
Nå, men vi havde alligevel en god uge og jeg fik da også fisket i alt
tre aftner i Mörrumsåen. Bent kom mandag ved middagstid, og vi
fiskede sammen mandag og tirsdag aften. Vi havde fra start af
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bestemt os for at fiske i pool 17 den ene aften og pool 2 den anden
aften. Som sagt så gjort.
Vi lagde ud i pool 17, som vi begge har fisket i utallige gange,
hovedsagelig med gode resultater. Vi fiskede begge med spin/flue,
som er et uhyggeligt giftigt våben i Mörrum. Først ved 21-tiden sker
der noget og jeg har fast fisk. Fisken står simpelthen fast, som jeg
aldrig har oplevet noget tidligere. Jeg var helt sikker på at der var tale
om bunden (som så mange gange før), og jeg begynder at forsøge at
ruske den løs uden resultat. Derfor begynder jeg at gå baglæns, og
skal faktisk til at vikle linen om armen, da bunden pludselig begynder
at bevæge sig! Puha. Efter en kort og meget hård fight knækker linen
i et voldsomt udløb nedstrøms. Af erfaringer fra tidligere har indkøbt
0,40 superduperline, som skulle kunne holde 13 kg, men lige meget
hjælper det med de kæmpestore laks, der huserer i Mörrum.
Kun et kvarter senere var den gal igen. Denne gang gik det noget
bedre. Dog stod fisken fast i starten (som den første), men jeg vidste
bedre. Det lykkedes mig at få denne fisk til at gå opstrøms, væk fra
den frygtelige bro, som har været skyld i utallige mistede laks. Jeg vil
tro jeg havde fisken på et kvarters tid, hvor den gik højt opstrøms og
senere lidt frem og tilbage. Bent og jeg begyndte at tro på at det her
måtte kunne lade sig gøre. Bent var så glad, at jeg fik et kys på
kinden, midt under fighten. Men ak, i et sidste desperat nedstrøms
udløb var fisken umulig at holde, og kom helt derned, hvor strømmen
er så hård at der ikke er noget at gøre. 0,40 linen sprang som sytråd!
Kort efter var den galt igen efter jeg havde sundet mig lidt og fået sat
nye endegrejer på. Denne gang holdt det dog kun kort, men hårdt og
fluen blev flået ud af fiskens mund. ØV, ØV
Bent havde ikke kontakt med noget den aften.
Dagen efter fiskede vi i 2´eren. Her er der masser af plads at fighte
fisken på, hvis det endelig skulle lade sig gøre at få fast fisk. Vi
mistede begge to masser af endegrej, uden at få noget som helst på
land. Bent havde meget kortvarigt kontakt med laks, men den slog sig
hurtigt af igen.

Torsdag var jeg på pletten igen (i 17´eren). Jeg fiskede fuldt
koncentreret fra klokken 16 til 23 uden kontakt med fisk
overhovedet. Jeg havde ellers høje forventninger til mit forehavende,
men bedre held næste år, hvis vi kommer af sted…
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Ugen efter var vi på Falster. Her havde vi et dejligt lille sommerhus
nær Stubbekøbing. Det var en noget våd uge, men vi klarede os fint
igennem med regntøj og gummistøvler.
Jeg fiskede to morgener fra kl. 03 hhv. på Hestehoved og på
Pomlenakke. På Pomlenakke havde jeg en på 2-kilos havørred på,
som huggede under stangspidsen, og slog sig af meget kort tid efter.
Det kan lade sig gøre…
Niels Kr. Møller
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Gode ideer efterlyses

Nyt fra bestyrelsen
Klubaften tirsdage og torsdage i stedet for tirsdage og onsdage
Som annonceret i ”Formandens klumme” har vi tænkt på sigt at sløjfe
onsdagene i HAPS og i stedet afholde klubaftenerne tirsdage +
torsdage. Så vil vi afholde bestyrelsesmøder om onsdagen en gang
om måneden. I bestyrelsen syntes vi det er en rigtig god ide, da vi
tror og håber på endnu mere aktivitet i HAPS, når klubaftenerne er
noget mere spredt over ugen.
Obs! Obs! Julebanko
Det er mærkeligt at skulle annonceret julebankoet allerede nu, hvor
der er 25 grader udenfor. Men i betragtning af at næste Topøje er et
decembernummer er det nok meget fornuftigt.

Skriv derfor allerede nu i kalenderen:
JULEBANKO PÅ MØRKHØJ SKOLE, DEN
5. DECEMBER 2002, KL. 19.00

Vi vil gerne have nogle gode forslag til aktiviteter i vores klublokale.
Sig din gode ide til en fra bestyrelsen eller endnu bedre, læg en
seddel i ris/ros kassen i klublokalet.
Vi er absolut åbne for nye gode ideer.
Optimisten.
Optimisten er nu tilbage i Bagsværd Sø, den har været igennem en
total renovering. Den er blevet slebet ned til glasfiberen spartlet op,
på fly grundet og malet.
Der er fjernet en tofte (sæde) og monteret en dam til agnfisk. Der
skulle gerne være plads til Ca. 50 agnfisk uden problemer så nu kan
agnspandene blive hjemme. Der er også sat 2 krydsfiner plader på
siderne til at sætte stangholdere på, der er plads til to på hver side.
Årene er blevet skiftet, bunden indeni båden er nu stablet op i
glasfiber og malet. Anker og tov er også nyt, så opankring er muligt
selv i hårdt vejr. Der er lagt en øse og en svamp i båden så regnvand
kan fjernes, også når du er færdig med dit fisken. Alt dette‚ har kostet
kr. 5.500,- og omkring 200 timer af min fritid, så jeg og klubben vil
sætte pris på, at du vil behandle den "nye" optimist som var den din
egen.
Jimmie

Gammel Dansk!!
Som skrevet utallige gange har du mulighed for at vinde en flaske Gl.
Dansk for den bedste af medlemmernes historie. Send din historie til
Carl Nielsen pr. post eller E-mail (se side 2)
Billeder i alle afskygninger er også meget velkomne.
Det kan være med til at vi får et meget mere spændende klubblad…

Side 5

Side 6

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

Nyt fra Festudvalget
Fredag den 27. september fladfisketur.
Hvad så

? skal du have et par flade ?
Jamen så til tilmeld dig til turen
d. 27. september.

Vedbæk klokken 17.00 for at fiske fladfisk, i år til tiden og med masser af
orm, fiskeriet startede på nogle knolle to sømil fra havnen men den kraftige
vind hård fra vest gjorde det ikke nemt så følingen med fiskeriet var svært, i
det første træk blev det til fem skrubber med den største på 600 gram
fanget af en gæst de næste par træk blev der fanget otte lade samt en
knorhane på ca 150 gram fanget af Finn efter et par timer uden det store
sejlede vi over til Hven ved kirke skrænten her var der lidt flere flade dog
ikke så store vi sluttet ved ti tiden og sejlede hjem i store bølger med i alt
42 flade op til kiloet

- Jimmie

Sidste frist for tilmelding er
den 22. september.
Jan tlf. 44 53 78 08

søndag
Kontakt:
eller
Finn tlf. 39 67 04 16 eller på taabbel@get2net.dk

endelig kan du jo også skrive dig på listen i HAPS.
På festudvalgets vegne
Finn Bech Taabbel

Turreferater:
Flemming har sendt et
billede for at vi lige kan
se hvordan det kan
gøres på en klubtur.

Havtur 25.06.02
Masser af orm
Igen kunne vi kun samle ti
personer på en havtur
desværre vi sejlede du fra
Side 7

Havtur 16.02.02
En af de kedelige
Selv om båden var fyldt og alle var klar til det helt store må det konstateres
at det ikke blev i dag vi skulle få de store torsk om bord efter at have prøvet
alle pladser var der ikke fanget en eneste fisk først i sidste time var der bid
Steen en knægt fra odden fik en stenbider (kvabso) på 1.70 kilo en flot rød
tyk fisk men dog ikke lige det vi hade håbet turen sluttet uden flere fisk så
man må. sige det var en af de kedelige ture
- Jimmie
Havtur 09.03.02
Lidt bedre
Den sidste chance for at få en af de store på en bule tur vi fik igen prøvet
alle de (gode)pladser men det må siges at det ikke var vores år på Øresund
tre ture uden en torsk over ti kilo samt et ringe resultat med kun 14 torsk på
dæk de sidste tre blev taget på denne tur to til Jimmie på to og fem kilo
samt en til Steen på 9.50 kilo den største i år vi slutter vinter sæsonen med
et håb om et bedre sommer og efterår fiskeri
- Jimmie
Havtur 25.05.02
Sikken en tur
Denne tur var blevet flyttet på grund af en ferie om det er der for at i er så
sløve eller det er en anden grund ved jeg ikke men når der kun er fem
personer der kan eller vil med på en havtur må jeg desværre sige at i er for
sløve så se at komme ud at starthullet hvis vi stadig skal have noget der
heder hav ture i Søborg for vi har stadig hele båden og den skal betales om
der er folk eller ej nå til fiskeriet når der kun er fem personer der havde tid til
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Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

en tur på havet er det jo kun sjovt når det hele går amok vi sejlede over til
Hven i flot vejer svag vine og sol dagen før havde skibber John haft et
forrygende fiskeri med torsk sej og hornfisk i et kæmpe måge sjov så vi
skulle over og se om der var nogle tilbage vi så på lang afstand at der var
måger og i første kast hade alle fisk på torsk op til fire kilo flotte sej op til to
kilo og store hornfisk dette forsatte hele turen ret usædvanligt med måge
sjov i hele fire timer uden pause og fisk på i vært kast det var kun at
bestemme om det skulle være den ene eller den anden fiskeart der skulle
fanges hornfisk i overfladen torsk og sej i dybet der blev fanget omkring 50
torsk 15 sej og 7 hornfisk at fire personer fra klubben hvad de 15 gæster fik
har jeg ikke tal på men de fik også fyldt deres kurve desværre var der en
der mistede en havørred på omkring 2.5 kilo inden ved båden i det den blev
holdt for hårdt så linen sprang, ærgerligt, dette var dog det eneste der var
kedeligt ved denne tur så til jer der blev hjemme se at tag jer sammen og
kom med ud at fisk for i fanger ikke noget hjemme i stuen
- Jimmie

elven, hvor vi desværre kunne konstatere at vandstanden var noget
lav, til trods for at meldingen på www.gaula.no havde sagt ”Middel
vandstand, cognac-farvet vand”. Så vi lagde os til at sove, mens vi
drømte om regn og kæmpelaks.
Da vi vågnede igen ved frokosttid gik vi op for at købe fiskekort og
begyndte at fiske, dog uden det store resultat. Så der gik ikke længe,
før vi besluttede os for at lave noget aftensmad og åbne en flaske
vin. Mens vi sad og spiste, vaklede en nordmændene over for høre,
om vi havde fanget noget. Han sagde en hel masse uforståeligt på
norsk, mens vi spiste resten af vores aftensmad, hvorefter han
inviterede os over til deres lejr kl. halv otte, da de havde hyret en
stripper (ja, I læste rigtigt!) der ville komme ned til elven for at
optræde!!! Vi havde dog vores tvivl om, hvorvidt han havde bildt os
en historie på ærmet. Men ganske rigtigt, lidt over halv otte trillede
der faktisk en bil med en norsk jente ned til elven, som begyndte at
smide tøjet, indtil alt hvad der dækkede hendes nøgne krop, var de
lange hvide læderstøvler. Vi har for øvrigt hjembragt udførlig
fotodokumentation, hvis nogen skulle tvivle på rigtigheden af denne
historie...
De næste par dage fiskede vi efter laks både dag og nat, med flue,
blink og orm, men desværre stadig uden resultat. Der var heller ikke
andre på valdet, der fangede noget, og elven var efterhånden blevet
så lav, at man kunne vade over i waders. Vi fiskede en enkelt dag i
en sideelv til Gaula der hedder Bua, på et afsidesliggende sted hvor
man skal klatre ned af en afsindig høj skrænt på mindst 100
højdemeter. Her var der heller ikke skyggen af laks. Da der heller
ikke kom flere strippere ned til Gaula, besluttede vi os for at prøve
noget andet fiskeri.

Endnu en stor tak til skibber John og Helle på Skjold for nogle gode ture.

_________________________________________________ _____

Medlemmernes historier
Gaula 2002
Af Ole Nørretranders
Også i år tog Carl, Niels og jeg selv Ole, til Norge for at fiske laks i
Gaula. Vi pakkede simpelthen bilen med telt, soveposer, kogesæt,
øl, vin og en hel masse fiskegrej. Det er jo altid rart at være
forberedt, hvis der skulle dukke en lille stallingelv eller nogle gode
kysttorsk op.
Vi startede fredag den 28. juni og kørte på skift hele natten igennem,
så vi ankom til elven ved syvtiden næste morgen. Vi blev dog noget
overraskede, da vi så den store mængde biler, telte og tomme
ølflasker, der var spredt ud over den eng, hvor vi havde tænkt os at
slå teltet op. Det viste sig at være en flok norske tømrere der var på
”fisketur”. Vi valgte dog alligevel at slå teltet op ved siden af de
norske ”tømmermænd” (fik i den), da de var ganske ufarlige og
alligevel skulle hjem om søndagen. Derefter gik vi en tur ned til
Side 9

Vi kørte lidt længere ind i landet og gik ind på turistkontoret i Røros
og pegede et tilfældigt sted på deres store kort, hvor der var
indtegnet mulighed for stalling. Det viste sig at være en glimrende
lille elv, der husede bunker af store stallinger. Carl og Niels fangede
hver en fin fisk på ca. 44 cm, så den aften spiste vi stallinger, der var
pakket ind i sølvpapir og grillet i gløderne fra vores bål.
Næste dag kørte vi en lang tur langs elven og talte med en del
frustrede lystfiskere, der heller ikke havde fanget noget, og som
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også meget gerne ville have, at elven steg, og der kom nogle friske
laks op. De eneste rigtig tilfredse fiskere vi mødte, var nogle
danskere, der fiskede på et vald (Bones vald) med nogle meget dybe
partier, hvor de mest fiskede med meget tunge blink. De havde
blandt andet fanget en laks på ikke mindre end 17,2 kg samt flere
andre store fisk. Den dag kørte vi helt ud til Trondheim, hvor vi
fangede nogle mindre sej fra klipperne og fik noget at spise.

sigende skulle rumme en del laks. Det viste sig dog hurtigt ikke at
være den store succes, da strækket nærmest var en lang sø fyldt
med træer på begge sider. Så vi vendte hurtigt snuden hjemad. Alt i
alt en spændende tur, selvom vi kun havde en enkelt laks med hjem.

De næste par dage fiske vi også i Gaula uden det helt store resultat
og begyndte så småt at planlægge hjemturen, så vi kunne nå at fiske
nogle andre steder
undervejs. Men så,
den sidste aften,
lykkedes det endelig
undertegnede at få
kastet et klump
regnorm i hovedet på
en laks, der blev så
irriteret, at den
huggede. Det var en
flot, lettere farvet laks
på 6,2 kg, som jeg
kunne lande ved
Gaula den aften.
Turens eneste laksehug og turens eneste
laks...
Næste dag kørte vi
ind til Røros igen, hvor
vi denne gang fiske i
nogle klarvandede
søer, der husede
nogle meget hidsige
bæk- og fjeldørreder,
hvorefter vi begyndte
hjemturen. Efter en overnatning på en rasteplads nær Göteborg
købte vi fiskekort til elven Ätran, der efter
Side 11

Efterskrift: Vi var en del præget at knot og myg på turen, og vi
eksperimenterede med at
holde dem på afstand. En
af de mere radikale
løsninger var at finde
noget vådt halm og smide
det på bålet, derefter
stillede man sig over bålet
og nød tilværelsen nogle
minutter uden de
irriterende små bæster. På
billedet ses Niels (man kan
lige ane hans støvler på
hver side af bålet) under
en sådan øvelse. – Carl
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masse flash. De er svære at kaste med, men kan bindes, således at de
er mindre svære at fiske med. Desuden er det en god ide at belaste
dem.

Referat af geddefluetur 26/5 02 - Niels
Denne tur havde jeg glædet mig til som et lille barn gennem lang tid.
Jeg var tidligere på vinteren blevet spurgt af Max fra Henry´s
fiskegrej om ikke det var noget for mig at prøve at fiske gedder på
fluestang. Om det var!! Vi aftalte at lave en testtur i maj mhp. senere
at arrangere en decideret klubtur. Den er fastlagt til 22. september.
Fiskeriet skulle foregå i en privat sø i Svebølleområdet, som Max ejer
sammen med nogle andre. Her kunne vi få lov til at fiske 4 mand med
fluestænger.
Tom og jeg fandt selv op til søen. Lars kom fra Møen af, og havde
taget rigelig og lækker mad + øl med i køletasken til grillen senere.
Thomas var ved søen allerede sammen med Max. De havde fisket
karper hele natten. Således havde de fået i alt 7 fisk, med største fisk
til Thomas (10,4 kg).
Søen indeholder rigtig mange gedder (alt for mange i flg . Max) og
masser af karper. Til søen er der to mindre (meget små) robåde, samt
en genial flåde til at fiske fra (med elmotor på). Lars havde tillige
taget 2 flyderinge med, som han havde lånt gennem Victor (politiets
fiskeklub).
Grejet består af almindeligt kystfluegrej – dog består forfanget kun af
ca. 2 meter 0,60 line. Fluerne er kæmpe. 10-15 cm, gerne med en
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Jeg startede ud sammen med Lars i flyderingen. Sjældent har jeg følt
mig så dum, som da jeg kravlede ned i den. Men når man først kom i
gang gik det fint, og den var udmærket at sidde i og fiske fra. Jeg
syntes blot at jeg havde endnu sværere ved at fiske herfra med
kæmpefluerne. Således kastede jeg ikke meget mere end kun
skydehovedet ud. Det så ud til at gå bedre for Lars (han fiskede med
almindelig weight forward).
Tom, Thomas og Max sejlede ud i flåden. Max snød lidt og fiskede
for en kort stund med spinner. Her fik han hurtigt fisk, og pakkede da
også spinnestangen samen efter et par fine fisk. Thomas var den
første med fisk på fluestangen. Det så helt vildt ud fra flyderingen.
Gedden fightede som en sindssyg. En flot stor fisk, som blev sat ned i
dammen på flåden. Lars fik efterfølgende fisk fra flyderingen. Det
var noget af et cirkus. Men det lykkedes ham at få den hen til flåden
efter at han var blevet trukket rundt et stykke tid.
Sådan gik formiddagen slag i slag. Jeg gik i land på en banke for at
tisse og strække benene lidt herfra. Jeg fik da også et hug, men fisken
blev ikke hængende. Thomas og Max skiftedes til at fange store
gedder mens vi andre blot kunne se til…
Efter en god madpakke skiftede vi taktik. Lars fiskede fra land.
Thomas fra robåd og Tom og mig med Max på flåden. Max fortsatte
med at fange godt med fisk. Blandt andet fik han en på 6,4 kg. Det
var en fuldstændig vild fight, hvor grejerne virkelig blev testet (bare
det var mig). Lars fik også et par stykker fra land og Thomas havde
også heldet med sig i robåden. Jeg selv fik en lille en på ca. 2,5 kg.
Det var en sjov kamp, og da var da også masser af kræfter i den. Det
var min første gedde på flue – sådan.
I løbet af eftermiddagen var det som om at fiskeriet døede lidt ud, og
vi bestemte os for at få startet op i grillen og så tage ud igen bagefter.
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Efter den gode mad fra grillen kom vi aldrig videre. Vi var mætte.
Også af at fiske.

Vi fiskede hele eftermiddagen med
både flue, blink og orm. Da dagen
var omme havde vi et par fine
bækørred med i hjem, og Henrik
tilberedte en lækker omgang
aftensmad. Om søndagen fiskede
vi indtil kl. ca. 15. og var hjemme
igen til aftensmaden. Resultatet
blev 4 bækørred langt over mål,
den største på 2kg, samt en enkelt
aborre. Niels fangede den sidste
over mål en ½ time for vi pakkede
sammen om søndagen. (jeg tror at
det var Finns største til dato)
Vi havde en meget fin tur med
godt vejr, mange sjove oplevelser,
og nogle fine og meget flotte
bækørred til gryderne der hjemme.
Der bliver en tur igen til næste år.
- Carl

Det havde været en suveræn dag, og resultatet så således ud. I alt 13
gedder, med de største på hhv. 6,4 og 6,9 kg.
Jeg glæder mig til næste gang…
Niels

Klubbens sommer åtur til Sverige
Weekenden omkring den 23. juni var vi tre fra klubben som prøve
lykken ved en å. De sidste par år har turen gået til Kongeåen, men i år
blev det til Holjeåen i Sverige. Henrik, Finn og mig selv Carl, drog af
sted fredag eftermiddag, og havde planlagt at købe de sidste ting til
aftenamaden i Sverige ( det vil sige det hele ) men, men i Sverige er
netop denne dag, den absolut mest ”hellige” dag i hele året hvor hver
eneste svensker med respekt for sig selv, (det vil igen sige alle)
drikker fra tidlig morgen til langt ud på natten. ergo det var ikke en
eneste forretning åben i hele Blekinge.
Vi blev derfor næsten tvunget til at deltage i fredagens gilde/druk
fest. Vi havde nogle uforglemmelige timer ved vores badesø sammen
med nogle af de lokale svenskere. Den næste formiddag fik vi købt
noget fast føde og et par fiskekort til Holjeåen.
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Multejagt…
Igen i år har jeg været hjemsøgt af multefeber. Lad det være sagt med
det samme. Der er endnu ikke kommet nogen på land…
Første gang jeg var ude var midt i juli efter endt ferie. Der var endnu
ikke nogle rigtig gode rygter at køre efter, men alligevel satsede jeg
på at jeg ville fiske i Tempelkrogen, hvor de tidligere år har været
talrigt.
Da jeg ankom talte jeg med en som havde fisket i Tempelkrogen hele
morgenen, uden at se en eneste. Så i stedet fiskede jeg på
Munkholmbroen nogle timer. Det var uden hug og uden nogle sete
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fisk. Det er et dødsygt sted at fiske, fordi der hele tiden suser store
lastbiler og biler forbi.
Jeg kørte videre til Holbæk Havn, hvor jeg spejdede havnebassinet i
flere timer, uden at se skyggen af en multe.
Dagen efter talte jeg med Max fra Henrys Fiskegrej, som kunne
fortælle om 100-vis af multer set dagen før i Holbæk Marina (ca. 3
km fra hvor jeg havde været). Det er typisk multefiskeri.

Dagen efter var den her igen. Stadig ingen fisk. Jeg kørte til
Marinaen og gik alt igennem uden held. Jeg kørte tilbage til Holbæk
Havn ved 11-tiden. Nu var der én multe ved bolværket jeg kunne
fiske til. Desværre så jeg den kun et par gange med lange pauser
imellem, og uden held til at kroge den.
Øv, Øv.
…jeg prøver igen i morgen
- Niels Kr. Møller

Næste gang jeg skulle ud var det selvfølgelig med udgangspunkt i
Marinaen. I mellemtiden havde min nabo og klubmedlem, Lars
Holm, været her i Marinaen, og kunne ligeledes fortælle om masser
af multer, han ikke kunne få til noget.
Jeg brugte et par timer på at afsøge hver en kubikmeter vand i
havnebassinet, uden held. Derefter kørte jeg til Holbæk Havn, hvor
jeg i første omgang heller ikke så noget – men der var en par
lystfiskere der rodede ovre langs en pram (det så meget mærkeligt
ud). Det viste sig at der her, mellem en stor pram og bolværket gik
masser af store multer rundt!!! Jeg blev fyr og flamme, men fiskene
var nærmest umulige at fiske til. Således fiskede jeg mellem
bolværket og prammen på ca. 40 cm i bredden og 2 meter i længden
og ca. 2 meter til vandoverfladen, uden net!
Jeg fodrede som en sindssyg, og fiskene begyndte faktisk at spise af
brødet. Jeg kunne nærmest ligge brødet i munden på fiskene, da de
var lige under mig.
Den første jeg havde på knækkede linen i løbet af få sekunder. Jeg
skiftede til Fireline. Den holdt, men det gjorde min ellers stærke
suderkrog ikke, da jeg af sagens natur måtte holde hårdt mod hårdt.
Bedre gik det for min medfisker, som også havde held til at kroge en
multe, som jeg nettede for ham. Det var noget med at ligge fladt på
maven og strække sig så lang som muligt, og nærmest vippe fisken
op i nettet. Det gik på mirakuløs vis godt, og fisken kom på land. Den
var simpelthen så flot… Efter denne ”fight”, var fiskene pist væk de
næste par timer og jeg kørte hjem.
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WWW.grejboxen.dk
Butikkens Åbningstider:
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
TOP-10. PÅ KYSTEN.
1- Niels Kir.
2- Flemming B.
3- Ole N
4- Keld H
5- Jan R
6- Henrik V
7- Kim J
8- Stig S
9- Egon L
10- Knud N

66
63
56
45
31
21
21
19
15
09
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender (HAPS)
September
10. Hyggeaften. Vi mødes for første gang efter sommerferien. Der skal
udveksles sommerferiehistoier.
17. Fluekast ved Niels. Vi går ned på græsplænen ved skolen og træner. Husk
dit grej
24. Kast med multihjul ved Henrik. Henrik kalder denne aften for
”overløbsaften”. Tør du være med?? Husk dit grej
Oktober
1.
Alaskabilleder ved Lars Remtoft. Kom og se de flotte billeder fra Alaska
med masser af bjørne og laks
2.
Hjulrens og smøring ved Klaus Aaes. Tag dine hjul med på denne aften. Så
vil Klaus forklare hvordan man skal smøre et hjul – på den rigtige måde!!
8.
Fluebinding ved Niels. I samme stil som de sidste mange år binder vi fluer
2. tirsdag i måneden. Kr. 10.- pr. gang
15. Hyggeaften.
22. Karpefiskeri ved Thomas Hansen. Thomas vil vise billeder fra hans mange
ture og tage noget grej med, så vi se hvad det er for noget. Gå ikke glip af
denne aften.
29. Reparation af stænger ved Bent. Tag din stang med, der mangler en
bevikling eller noget andet, og vi må se hvad der kan gøres ved det. Skal du
have et nyt topøje eller lignende, så husk selv at indkøbe det.

Kyst konkurrencen mellem Ssk & Hsf
Allerede nu kan du tilmelde dig Kyst konkurrencen mellem Herlev &
Søborgsfiskerklub. Datoen er 18 til 20 .oktober.
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 mer, 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.
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. )
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5.

12.
19.

26.

Turkalender
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November
Pralerøvsaften ved Niels. Tag alle dine flotte billeder med af dine fisk til
denne aften og lad os udveksle en masse gode fiskehistorier. Det bliver
sikkert sjovt.
Fluebinding ved Niels
Stangholdere ved Jan. Jan har en rigtig god ide til hvordan du kan lave
nogle rigtig gode stangholdere. Så hvis du har brug for et par stangholdere
må du endelig komme denne aften.
Lær at filéter og få gode fiskeopskrifter ved Henrik. Henrik er jo kok, og
ved derfor en hel masse om disse ting. Han tager et par fisk med, vi skal
prøve at filétere samt øser ud af gode fiskeopskrifter.

Skriv allerede nu i kalenderen:
JULEBANKO PÅ MØRKHØJ SKOLE, 5. DECEMBER 2002, KL. 19.00

Aktivitetskalender:
Kyst-ture 2002
17. sep. Isefjorden
07. sep. Korshage
19. okt. Isefjorden
11-13.okt Odden
25-27.okt Odden
09. nov. Røsnæs
23. nov. Knarbos Kl.
14. dec. Juleturen

15.00 til 22.30
07.00 til 15.00
UDGÅET !!!

Afgang fra Budding er 06.15.
Tilmelding til Steen tlf. 5932 6226

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

Hav-ture 2002
07. sep. Vedbæk
12. okt. Vedbæk
09. nov. Vedbæk
28. dec. Helsingør
Alle tider er sejltider.

Der er stadig plads på efterårs turene,
så fat røret og tag med på havet efter
torsk, sild, makrel, hornfisk og
måske en havørred

07.00 til 12.00
07.00 til 12.00
07.00 til 12.00
07.00 til 12.00

Hav-ture 2003

Rekordlister

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

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

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

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

18. jan. Helsingør 07.00 til 12.00
08. feb. Helsingør 07.00 til 12.00
01. mar. Helsingør 07.00 til 12.00
09. aug. Sj. Odde
04.00 til 14.00
06. sep. Vedbæk
07.00 til 12.00
04. okt. Vedbæk
07.00 til 12.00
08. nov. Vedbæk
07.00 til 12.00
27. dec. Helsingør 07.00 til 12.00
Priser
Lørdagsture 160 kr. Junior 110 kr
Aftenture
130 kr Junior 90 kr
Sj. Odde
320 kr Junior 270 kr
09-08-03
350kr Junior 175 kr
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Huset på Odden

1. Ferskvand – Danmark
Dato
01-apr-02
01-sep-01
27-sep-00
28-jun-00
13-jan-00
23-okt-99
09-okt-99
10-jul-99
12-sep-98
22-jun-98
26-jul-97
21-maj-97
27-nov-96
20-jul-96
14-jul-96
03-jun-96
22-sep-95
21-apr-95
13-maj-92

Art
Vægt
Længde
Fanger
Aborre
1,62
44 Klaus Aaes
Suder
2,95
55 Kasper Mortensen
Spejlkarpe
13,2 ?
Michael Poulsen
Gedde
12,5
120 Michael Poulsen
Knude
2,6
64 Jimmie Johansen
Skalle
0,8
36 Klaus Aaes
Aborre
1,49
46 HenrikJensen
Brasen
2,5
55 Jimmie Johansen
Rudskalle
0,975
41 Jonas Stenvinkel
Guldfisk
1,3
40 Toke Kruse
Regnbueørred (P&T)
6,05
75 Jonas Stenvinkel
Stalling
0,875
43 Klaus Aaes
Rimte
1,8
47 Jimmie Johansen
Ål
1,4
82 Jimmie Johansen
Sandart
8,2 ?
Michael Poulsen
Skælkarpe
9,5
83 Thomas Hansen
Bækørred
2,2
56 Jimmie Johansen
Karusse
2,3
44 Jonas Stenvinkel
Havørred (å)
7,6
84 Jacob Sørensen

Sted
Køge bugt
Gisseldfeld Gods
Sø ved Kbh
Furesøen
Furesøen
Tryggevælde Å
Tryggevælde Å
Løje Sø
Gentofte sø
Utterslev mose
St.Rosenbusk
Kongeåen
Tryggevælde Å
Sø ved Kbh
Kattinge sø
Sø ved Kbh
Kongeåen
Gentofte sø
GeIs å
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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.

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

1450 kr.
1100 kr.
1700 kr.

Bestilling kan ske hos
Jørgen Karlsen
59326901

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

Huset på Odden

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

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

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

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

Husk når du fanger fisk på Odden at få den(m) tilmeldt
”Jørgen Karlsen Pokalen”.
Det er en stor flot vandrepokal, som du måske kan være den heldige
at vinde i år.
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