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Kom til Generalforsamlingen 27/2. Det er her du kan
være med til at præge din klubs fremtid…
Næste blad udkommer omkring den 1. april. 2003
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Formandens klumme
Jeg vil starte med at ønske Jer alle et godt nytår, selvom vi nu er i
februar måned. Jeg kom ind i det nye år på en meget fredelig måde,
da jeg skulle i nattevagt og altså møde ved midnat.
Med dette nummer af Topøjet er der indkaldelse til
Generalforsamling. Det foregår vanen tro på Mørkhøj Skole, men
denne gang på en hverdag, da det ikke har kunne lade sig gøre at leje
lokalet som ønsket på en søndag. Jeg vil på det kraftigste opfordre
alle til at komme, da det jo er her alle beslutninger om klubbens
fremtid bliver taget. Det er også her man som medlem har mulighed
for at komme frem med sine meninger og ris og ros til bestyrelsen.
Husk endelig at forslag til punkter på Generalforsamlinger skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Det er for mig den sidste Generalforsamling som formand som
annonceret allerede sidste år. Det er for mig noget vemodigt, da jeg
syntes jeg har haft nogle gode år som formand, hvor jeg i hvert fald
selv syntes jeg har gjort en forskel. Jeg syntes at jeg i min tid har
mærket et lille løft i engagementet fra medlemmerne som helhed, i
forhold til da jeg startede som formand. Dette løft syntes jeg
desværre er stagneret, da den øgede tilslutning til arrangementer igen
er som på retur. I øvrigt har vi også kunnet konstatere et ganske lille
fald i medlemstallet, således er vi nu omkring de 90, hvor vi for fem
år siden lå omkring de 100. Men jeg syntes vi har gjort hvad vi
kunne.
Vi har gennem de sidste 2 (eller er det 3 år?) haft et forrygende
Festudvalg, som virkelig har gjort hvad de kunne for at holde dampen
oppe for lysten til at fortsætte i en rigtig god klub. De har afholdt
Side
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jule- og påskefrokoster. Juleafslutning både for seniorer og for
juniorer, Julestue og senest nytårskur (som i øvrigt var et kanon
arrangement, lige som alt andet de har lavet). Desuden har de i
Festudvalget forsøgt sig med fladfiske- og put- and taketure, uden
den helt store tilslutning.
Alle disse forsøg på at få noget rigtig godt i gang giver desværre ikke
rigtig den ønskede effekt. Senest så vi ved julestuen, hvor vi kun var
ca. 45, hvor vi ”plejer” at være omkring 70. Ved den allerseneste
Nytårskur her den 11. januar var vi kun 7 mand høj, trods stort
indlæg i vores blad.
Min kæphest har gennem årene som formand alle dage været
aktiviteter, aktiviteter, aktiviteter. Vi har møjsommeligt ved samtlige
bestyrelsesmøder knoklet med at lave planer for hvordan de næste
måneder skal forløbe på klubaftenerne. Som det ses i klubbladet har
vi så godt som altid en eller anden aktivitet på programmet til om
tirsdagen. Alligevel, trods alt ovenstående er det fortsat
”Tordenskjolds soldater”, der dukker op troligt til næsten samtlige
klubaftener. Godt nok er vi da som oftest minimum 10 mand i HAPS
på en almindelig tirsdag aften – men det mener jeg fortsat er alt for
lidt, i betragtning af at vi er så mange medlemmer. Vi kunne være
mange flere…
Jeg håber at denne lille opsang vil give anledning til diskussion om
hvad det egentlig er vi vil fremover. Samtidig håber jeg at der er
nogle af Jer der har gode ideer til hvad der skal til for at vi kan blive
nogle flere aktive i en ellers rigtig god klub.
Vi har som annonceret allerede i sidste nummer af Topøjet, sendt
materiale ud til samtlige medlemmer af Gladsaxe Sportsfisker Klub,
som desværre måtte lukke deres klub, i håb om ad den vej få lidt flere
medlemmer. Det håber og tror jeg så sandelig vil give et frisk pust i
klubben, og måske af den vej skabe et større engagement blandt alle
klubmedlemmer.
Side
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Fremtiden er svær at spå om, men fra og med Generalforsamlingen
nu her i februar, bliver Kim Jeilman formand for klubben, hvis alt går
planmæssigt, og med det kommer der også fornyet energi og luft i
bestyrelsen, og måske andre måder at gøre tingene på vil være med til
en øget interesse. Hvem ved?
Kim som formand syntes jeg personligt er et rigtig godt valg, da han
har været en del år i klubben og har vist at han har sine meningers
mod, og ikke bange for at sige dem. Han har det seneste år været i
bestyrelsen som suppleant, og har her vist sig at være rigtig behagelig
at arbejde sammen med. Jeg tror vi alle kan være glade ved det valg.
Jeg selv trækker mig af flere grunde. Den primære er at vi som
familie køber hus/ gård indenfor nærmeste fremtid på Møn eller
Falster (og ja, jeg vil fortsætte i klubben, i hvert fald de første par år).
Noget andet er at jeg som ovenfor beskrevet syntes at det vil være
fint med frisk luft ”i toppen”. Jeg ved at hele den siddende bestyrelse
ønsker at fortsætte, og derved vil Kim få nogle rigtig gode
samarbejdspartnere. Jeg vil, hvis alt går planmæssigt overtage Kims
plads som suppleant i bestyrelsen, indtil vi flytter.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke for fem gode år som formand, og
den gode opbakning jeg altid har fået fra medlemmer og bestyrelse.
Niels Kr. Møller

Nyt fra bestyrelsen
Kasketter med klublogo

Vi har netop købt en stak flotte kasketter med broderet klublogo på.
Farven er sort og broderiet er i guld eller gul. Jeg glæder mig meget
til at se dem.
Kom og vær den første til at prøve…
Prisen er endnu ikke fastlagt, men vil være omkring kr. 100.Side

Page 4 of 28

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

WWW.s-s-k.dk

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

WWW.s-s-k.dk

Vi håber meget på at have dem klar til Generalforsamlingen.

Har du en SU-nøgle?

Klubaften tirsdage og torsdage i stedet for tirsdage og onsdage

I så fald virker den ikke længere, da alle nøgler til bådene er skiftet.
Skal du have en ny, så henvend dig til undertegnede

Fremover vil vi holde klubaften med tirsdag som primær
aktivitetsaften og torsdag som fællesaften. Bestyrelsesmøder vil vi
afholde om onsdagen en gang om måneden.
Vi syntes 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.

Niels Kr. Møller

Ny hjemmesideadresse:

Den nye adresse er noget nemmere at huske, end den gamle ,
fuldstændig umulige adresse. Således er den nu: www.s-s-k.dk. Kan
det være nemmere??
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…
Gode ideer efterlyses

Som altid og i forlængelse af det jeg skriver i formandens klumme vil
vi 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.

Figure 1 en 4kg. havørred fra Møn , fanget af Bent 2002

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling:

Medlemskort

Med dette nummer er der et medlemskort. Dette gælder for resten af
2003, og det er naturligvis personligt (hvis du skulle være i tvivl om
dette)
Page 5 of 28
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ordinær generalforsamling.
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Torsdag den 27/2 2003, kl. 19.00 (OBS! Spisning af gule ærter
ved Festudvalget starter kl. 17)
I Mørkhøj Skoles kantine, Ilbjerg Alle 25, 2730 Herlev
Vi starter med fællesspisning ved Festudvalget (HUSK
TILMELDING) af ca. en til 1½ times varighed og efterfølgende går
vi videre til generalforsamlingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Udvalgenes beretning
Forelæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse Lars R er på valg
Klaus Aaes er på valg
Jimmie J er på valg
Bent H
er på valg
Kim Jeilman stiller op som formand
Niels Kr. Møller skal vælges som suppleant
Valg af revisor
Præmieoverrækkelse
Evt.

WWW.s-s-k.dk

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i
Forbundsfællerne
I henhold til Forbundsfællernes love indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling.
Torsdag den 27/2 2003, ca. kl.. 21.00
I Mørkhøj Skoles kantine, Ilbjerg Alle 25, 2730 Herlev
Afholdes umiddelbart efter SSK´s Generalforsamling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Evt.

Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingens
afholdelse.
Sendes til: Klaus Aaes, Aprilvej 106, 2730 Herlev, tlf: 44918180 /
22139256

Husk at indkomne forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
Generalforsamlingens afholdelse.
Sendes til: Niels Kr. Møller, Kong Hans Alle 18 B, 1. tv, 2860
Søborg, tlf: 39665960,
e-mail: bitten.jeppesen@get2net.dk
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Nyt fra Festudvalget:

Fredag den 4. april fladfisketur.
Hvad så ? skal du have et par flade ?
Jamen så til tilmeld dig til turen d. 4. april
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 30. marts
Kontakt: Jan tlf. 44 53 78 08
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

Figure 2 Bent med en flot pighvar fanget ved Kikhavn 2002
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Men alt i alt en god tur med masser af fiske, men ikke så mange
juniorer, det kommer nok når Nicolas kommer ned i klubbe og blærer
sig med sin flotte fangst…

Turreferater:
Referat af juniortur 08-12-02

Der var kun en junior med på turen samt Jimmy og mig selv..
Vi mødtes på Buddinge station kl 0845, hvorefter vi kørte mod
destinationen Max`s grusgrav…
Det var en lidt lang tur fordi det sidste stykke af turen foregik på
landevej, men frem kom vi da.
Vi trillede ned til søen, riggede grejet til med flåd og geddeforfang og
ventede på Max skulle komme. Han kom lidt efter og vi sejlede ud på
tømmerflåden med skaller dørgende efter, der gik da heller ikke lang
tid før Jimmy på professionel måde viste hvordan man fanger gedder
en pæn en på 1,5 kg. Ikke en kæmpe, men en god start på dagen. Det
var da også Jimmy der fangede nummer 2 og 3 også omkring et par
kilo.
Så fik Max en og Jimmy en mere, imens mig og Nicolas stod og
kiggede langt efter vores flåd og der skete ikke en S… Derude, men
hvad var det mit flåd var væk, modhug og fast fisk.
Efter en fin figth kom gedden tættere på Jimmy tog fat om nakken og
løftede den fri af vandet og hvilken fisk, den blev vejet til 6 kg. Ny
pr. Efter et par billeder blev den genudsat og vi sejlede videre.
Indtil Jimmys flåd forsvandt på ny og en stor gedde kom op, hele 7
kilo og dagens største fisk. Den blev vejet også tilbage i vandet.
Pludselig forsvandt Nicolas`s flåd og inden det var helt væk havde
han lavet et kraftigt modug og var i gang med at hive den i ”land” og
det skal jeg love for den kom.
”Når jeg har en fisk på, så skal den op” kom det fra ham.
Da gedden kom op blev den vejet til 4 kg.
”Min største fik, sejt” jublede han.
Dagen fortsatte med et par gedder mere til Jimmy imens en gedde
angreb mit flåd….
Man kan jo så spørge sig selv om hvor meget føde der er i søen!!!!
Page 11 of 28
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Medlemmernes historier
På landsknaserne på bornholm. (Thomas)

7/12-15/12 02

honey am home,kunne jeg næsten fristes til at sige for efter en
årrække uden fast klippegrund under fødderne var vi atter en gang
på vej mod the rock.peder,peder,jens og undertegnet ankom til øen
fredag nat,og efter lige og have hilst på johnny oppe på falkstationen
rykkede vi vidre mod hytten,men sku-fanden-r..da vi var ankommet
viste det sig at vi havet fået den forkerte nøgle,så snedkerpinden
jens måtte i gang med at fjerne rudelister så vi kunne komme ind
den vej (lidt skummelt kl lort om natten i et sommerhuskvarter)men vi
kom ind og den rigtige nøgle hang heldigvis på en tavle.
lørdag.
morgen var det så afsted mod kysten og uden ret meget søvn
startede vi på arnager men en hård østenknaser gjorde fiskeriet
svært så efter et par timers kæmpen opgav vi og kørte tilbage
til dynerne.
Page 12 of 28
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søndag.
så det bedre ud,vi lage ud på rastepladsen vandet var lidt grumset
og der skulle hoppes lidt i bølgerne men det så godt ud men skufanden igen efter en times fiskeri knækkede min kævler turbo 8fods
daiwastage. efter et kort brek var jeg i suppen igen og fiskede
igennem fredning og hele pisset (opdagede det senere)ud mod
soseodde,her var de 3 tappernakker igang og peder løvhøj haved
napped en blanko på 1.6kg og 2 farvet,jens 2 farvet 1 mistet og
peder et nul.efter uderlige 1 times fiskeri driblede vi til
raghammerodde her kom der gang i den og på 2timers fiskeri måtte
12havbasser op og vende men ingen blanke.
mandag
var vinden jævn-frisk fra øst,vi startede på ypnasted her var der fisk
med det sammen 3 slanger til løvhøj og 2 filmig.derefter tog vi til
salenebugt,her så det spændende ud rent boblemæsit masser af
skær der strittede op her og der nok mest fordi det var utrolig
lavvandet men fiskene var der og efter 3 timers pålandsknas var
5ørred oppe med en enkelt blank på 47cm, løvhøj og jens måtte se
på. da dagen var ved at være omme kom peder slæbene med en flot
overspringer på 3.3kg og ny par.
tirsdag
var valget salene igen stadig i en østenpålandsknaser,jeg fik hurtigt
en farvet opgænger i 3kg klassen efterfulgt af en 42cm blank,peder
var hoppet på boblen og fik 2 slanger jeg mistede senere en go fisk
helt ude da min flue var blevet sløv, og jeg kunne efterhånden se
bunden i min glimmerrejebeholdning,så der var gået sparekniv i
æsken shit happens. Jeg sluttede dagen ned 2 opgænger,jens måtte
desværre gokke en 4kg nedgænger,havet slugt krogen.igen en ok
dag trods den friske iskolde østenvind.
onsdag
var dagen hvor Dennis og jørn lillebent ankomme.
vi havet igen fået bøvl med hytten da der var sprunget
et vandrør og vi stod uden vand. men hjælpen var heldigvis
på vej og en midligertidig løsning gjorde at vi ikke skulle
Page 13 of 28
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flytte hus.
vi haved ikke meget tid tilbage og peter og jeg gik ned på
gedebakkeodde med fluestangen og tog aften rykket,peder mistede
en 1000ger fordi der gik overløbsfnider i den
torsdag
kørte dennis-jens og undertegnet mod salene.løvhøj-jørn og peder
tog til ypnasted, her fik løvhøj en enkelt slange jeg startede ved den
flækket sten i salene,jens og dennis gik ud på røstedskæret her fik
jens 3 gadafier. jeg tog lidt pålandsflue,men efter 2 timers fiskeri
uden vanter var fingerne helt blåviolette og jeg måtte tilbage
til jernkomfuret(spinnefisker) jeg fik hurtigt varmen igen med 2 fisk på
land 42 og 45cm dennis og jens kom til og fik 2stk farvet fisk
hver,dagen var efterhånden omme og vinden haved lagt sig
fuldstændigt så morgen dagens fiskeri ville blive svært.
fredag
var vinden lig nul,jeg
sov lidt længe da der
var gået sandpapir i
halsen, men
v10tiden kriblede det
igen og jeg gik ud på
raghammer(en lille
times gåtur) vandet
var glaspladefladt
men fiskene viste sig
i overfladen,jeg gik
igang med boblen og
8 meter fluocarbonforfang samt
glimmerreje i str
10,det lykkes mig på
2½ time at lande 4 stk slanger derefter gik det helt dødt, og jeg tog
spasuretær turen tilbage, hvor det også viste sig at jeg var den
eneste med fisk på land.
Page 14 of 28

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

WWW.s-s-k.dk

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

lørdag
var vinden stadig svag men løvhøj og jens ville lige prøve
morgenfiskeriet, men uden det mindste bid, vi andre sov længe og
gjorde hus rent derefter. alt i alt en rigtig hyggelig tur i godt selskab
med rimlig godt fiskeri trods den kolde østenvind og meget lave
vandstand.
ugens resultat.
thomas hansen 22 stk 5 blanke alle på boble
peder løvhøj 8 stk 2 blanke
peder franck 10 stk 1 blank størst 3.3kg
jens peder 11 stk 0
dennis
2 stk 0
jørn
0

THOMAS HANSEN.
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Søborg Sportsfiskerklub
Driftsregnskab 2002 midlertidigt
Indtægter

Udgifter

Kontingenter
Indskud
Renter

33915,00
750,00

Klublokalet
Huset Odden
Turer
FBF
Topøjet
Kontorhold
Gebyrer
Materiale Junior
Juniorlederkursus 2001
Juniorlederkursus 2002
S.U 2001
S.U 2002
Juniortilskud
Præmier
Generalforsamling
Auktion
Bestyrelsen
Aktiviteter Haps
Bådreperation
Samlet
Resultat Drift

4215,49
22065,00
1980,00
7270,00

Overskud

1155,00
1186,68

16378,15
25887,57
1209,05
6805,00
5214,70
1001,50
480,00
192,90
1798,00
844,50
5742,00

1652,95
1351,00
100,00
250,00
270,00
74710,12

2219,19
1872,75
3405,00
74501,31
208,81

208,81

Kasserer Lars Remtoft
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Søborg Sportsfiskerklub
Status pr. 31/12 2002 midlertidigt
Aktiver

Passiver

Huset Odden
Inventar Odden
Inventar Haps
Ejenkapital pr. 1/1 2002
Overskud Drift 2001
Forudbetalt kontingent
Forudbetalt kontingent FBF
Beholdning Giro
Beholdning Kasse
Beholdning Bådfond
A' conto Formand
A' conto Juniorleder
A' conto Sekretær
A'conto Festudvalg
Tilgode S.U
Stigning Ejendomsværdi

230000,00
4000,00
5000,00

Balance
Beholdning Festkasse

268026,88
12699,50

254138,07
208,81
2480,00
1200,00
11209,00
12063,75
1404,13
1000,00
500,00
1000,00
500,00
1350,00
10000,00
268026,88

Status revideret og beholdninger konstateret
Kasserer Lars Remtoft
Revisor Thorkild Jensen
Revisor Egon Larsen
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Afbud 2000
Afbud 2001
Kystturer
Internt Huset Odden Kyst
Familietur

Søborg Sportsfiskerklub Særskilte Regnskaber 2002
midlertidigt
Regnskab Klublokalet Haps
Indtægter
Husleje Og varme
El
Forsikring
Kommunetilskud
Øl og Vand
Diverse
Samlet

Udgifter
11631,03
2455,47
836,00
1795,00
2420,49
1455,65
16378,15

4215,49

Indtægter

2100,00

Samlet

2100,00

0,00
2100,00

Regnskab Festkassen

Regnskab Huset odden
El
Forsikring
Vand
Leje
Grundejerforening
Ejendomsskat
Sovesofa
Vedligeholdelse

WWW.s-s-k.dk

Udgifter
7326,13
1661,00
1092,50

21665,00
600,00
4585,94
2999,00
8038,00

Samlet
Interne lejeindtægter

21665,00
2400,00

26302,57

Samlet
Underskud

24065,00

26302,57
-2237,57

Indtægter

Udgifter

Indgang og lodder
Præmier
Pynt - gløgg m.m.
Lodder m.m.
Leje lokale
Samlet
Overskud

0,00

0,00
0,00

Kasserer Lars Remtoft

Regnskab Turer
Indtægter

Udgifter

Havturer
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Aktivitetskalender (HAPS)
Februar
Maling af blink og pirke, tirsdag den 18. februar ved Niels
Har du blink du selv har støbt eller har andre, der bare trænger til at
blive shinet op– så tag dem med ned denne aften. Så pifter vi dem lidt
op.

Fladfiskeforfang, tirsdag den 25. februar ved Jimmie
Jimmie vil lære os at binde de rigtige fladfiskeforfang med perler og
hvad der ellers skal til. De kan garanteret bruges på Festudvalgets
fladfisketur i april!!!
Marts
Pirkestøbning, tirsdag den 4. marts ved Jimmie
Vi går løs på skuffen med forme og ser hvad der kommer ud af det…
Fluebinding, tirsdag den 11. marts ved Niels
Som vanligt binder vi kystfluer. Kr. 10.- pr. næse for materialer
Flueliner, tirsdag den 18. marts ved Niels
Er du interesseret i at lære at lave loops på dine liner, er det denne
aften du skal sætte kryds ved i kalenderen.

Fiskeopskrifter og tilberedning, tirsdag den 25. marts ved Henrik
(vores lokale superkokken)
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Vi gentager kanonsuccesen fra efteråret. Denne aften må du ikke gå
glip af, hvis du blot har en snert af smag for fisk. Det vil du med
garanti ikke fortryde…
April
Fladfisketur ved festudvalget, fredag den 4. april (se andetsteds i
bladet)

18-01-03
15-02-03
29-03-03
26-04-03
10-05-03 (Hornfisk)
14-06-03
Slut tidspunktet er når vi kører fra fiskepladsen.
Tilmelding til Flemming tlf. 3969 7107

Hav-ture 2003

Program for juniorer
Uge
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

WWW.s-s-k.dk

Aktivitet

20

fluebinding
Blink
---//-----//-----//-----//--Medefiskeri
Flåd
Flåd
Forfang
Forfoder
Video hygge
Spinnekast
---//--fluekast
kystfiskeri
fluebinding
---//---

Kystturene 2003.
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Grejboxen

Rekordliste saltvand Danmark:
Dato
23-dec-00
26-jun-96
10-aug-02
5-jun-99
6-jun-00
26-maj-95
27-maj-95
10-aug-02
2-maj-93
16-apr-94
18-maj-97
29-mar-97
6-maj-00
7-jun-00
5-aug-95
9-sep-93
3-apr-02
9-jul-00
9-jan-00
6-maj-00
21-nov-99
5-jun-00
22-jun-98
9-jul-97
27-apr-97

Art
Vægt (kg)
Længde (cm)
Bergylp
0,8
36
Brosme
4,5
71
Fjæsing
0,18
30
Grå Knurhane
0,32
34
Havkat
2,75
62
Havørred (hav)
9
91
Havørred (kyst)
7,85
74
Hestemakrel
0,165
25
Hornfisk
0,94
91
Hvilling
1,15
51
Ising
0,34
34
Laks (hav)
13,1
103
Lange
20,6
161
Lubbe
5,25
75
Makrel
1,7
50
Multe
3,25
67
Pighvar
1,4
40
Rødfisk
0,325
27
Rødspætte
3,7
67
Sej
8,5
89
Sild
0,32
35
Skrubbe
1,55
47
Slethvar
1,025
48
Torsk
25
137
Ålekvabbe
0,1
30

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

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

PK Pokalen
Det er desværre ikke det store som er tilmeldt til pokalen , så også i
år er det Lars Remtofte der står til at vinde med en havørred på 1.5 kg
og 51 cm. Den blev fanget den 4/7 02 på en morgen tur. Hvis du vil
tilsnuske dig pokalen og har fanget en der er større så tilmeld den
Jimmie
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Rekordliste ferskvand Danmark
Dato
01-apr-02
10-jul-99
22-sep-95
28-jun-00
22-jun-98
13-maj-92
21-apr-95
13-jan-00
26-jul-97
27-nov-96
08-jul-02
14-jul-96
23-okt-99
12-jun-02
27-sep-00
21-maj-97
31-maj-02
20-jul-96

Art
Vægt
Længde
Fanger
Aborre
1,62
44 Klaus Aaes
Brasen
2,5
55 Jimmie Johansen
Bækørred
2,2
56 Jimmie Johansen
Gedde
12,5
120 Michael Poulsen
Guldfisk
1,3
40 Toke Kruse
Havørred (å)
7,6
84 Jacob Sørensen
Karusse
2,3
44 Jonas Stenvinkel
Knude
2,6
64 Jimmie Johansen
Regnbueørred (P&T)
6,05
75 Jonas Stenvinkel
Rimte
1,8
47 Jimmie Johansen
Rudskalle
1,05
40 Jimmie Johansen
Sandart
8,2
? Michael Poulsen
Skalle
0,8
36 Klaus Aaes
Skælkarpe
10,5
76 Jimmie Johansen
Spejlkarpe
13,2
? Michael Poulsen
Stalling
0,875
43 Klaus Aaes
Suder
3,675
58 Jimmie Johansen
Ål
1,4
82 Jimmie Johansen

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

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

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

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
(skolernes 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

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

Huset på Odden

Vægt (kg)
Sted
15,00 Porto Rico
85,00 Mauritius
4,50 Mauritius
11,90 Langsund
1,10 Finstadåen
1,12 Sverige
8,25 Blekinge kyst
7,00 Mörrumsåen
2,75 Simrishamn
9,80 Kåseberge
12,62 Mörrumsåen
17,00 Pukaviken
17,00 Pukaviken
17,00 Simrishamn
58,10 Lake Nassar
0,90 Lake Nassar
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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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