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Formandens klumme

Næste blad udkommer omkring den 1. juni 2003
Indlæg til Topøjet senest den 15. maj. sendes til Carl Nielsen

☺

WWW.s-s-k.dk

Ved generalforsamlingen d. 27. februar blev jeg valgt til ny formand
for SSK. Desværre har Niels Kristian valgt at stoppe som formand,
da Bitten og han påtænker at flytte ”syd på”. Der er ingen tvivl om at
dette er et stort tab for både bestyrelsen samt klubben, da Niels
Kristian har været en kæmpe arbejdskraft, samt en stor igangsætter
for det arbejde, der er bliver lavet i bestyrelsen.
Derfor må det også være på sin plads, at jeg her , på bestyrelsen og
mine egne veje, kommer med en stor tak for det arbejde Niels
Kristian har gjort. Men samtidig er jeg heller ikke i tvivl om, at jeg
nok, i samarbejde med den dygtige og engagerede bestyrelse vi har,
nok skal køre klubben videre på en god måde.
Nu kunne det måske, set i forhold til fremmødet på
generalforsamlingen, være en idé at jeg præsenterede mig selv. Jeg er
43 år, og har været medlem af SSK siden 1997. Jeg fik først rigtig
interesse for fiskeri omkring 1995 så det er klart at jeg på det område,
har meget at lære endnu.
Det har altid været Niels`s store kæphest, med aktiviteter på
klubaftener. Og jeg mener også, at det er vigtigt at der sker noget på
tirsdagsaftenerne, det er dette der gør det spændende at komme. Og
jeg tror også at der sidder medlemmer der hjemme som har idéer og
ønsker til aktiviteter, som vi andre bare sidder og venter på. Så derfor
vil jeg opfordre alle til at kontakte os i bestyrelsen med idéer til
aktiviteter.
Kim Jeilman
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Et par ord fra den afgående formand !
Jeg vil gerne sige mange tak til alle medlemmer og bestyrelse, der har
støttet mig gennem årene som formand. Ser man tilbage i papirerne er det
faktisk blevet til hele fem år som formand for klubben. Jeg syntes det har
været fem gode år. Jeg syntes til gengæld også der er gjort et stort
benarbejde for igen at få tingene til at køre godt. Når man ser på klublivet er
det ved at være sådan som i ”gode gamle dage”, hvor ca. 15 medlemmer
kommer forbi på en klubaften, for at møde ligesindede til en sludder, og ind
imellem lave lidt grej.
Dette mener jeg for en stor del skyldes en god struktur i klubben, og en fast
og stabil bestyrelse som sørger for at der er noget ved at være medlem af
SSK. Det gøres ved at det enkelte medlem føler de får noget ud at komme
ned på klubaftenerne og på turene. Det har vi forsøgt at gøre ved
arrangementer på alle klubaftener, og på den måde trække medlemmerne
derned. Det er hårdt arbejde til bestyrelsesmøderne og få lavet disse
aktivitetskalendere, men jeg mener bestemt nu at det har givet pote.
Jeg håber at klubben vil opleve fremgang, både hvad angår medlemsantal,
men også aktivitetsniveau og engagement ved klubbens og Festudvalget
arrangementer.
Mht. egne planer om flytning er der ikke noget konkret på bordet endnu. Vi
troede ellers at nu skulle det være i sidste uge. Vi skulle have tilsendt en
købsaftale, som vi skulle skrive under og tilbagesende – der skete bare det,
at der kom os nogen i forkøbet. Endda bød de efter sigende kr. 25000.under den pris vi ville gi´.
Nu kigger vi på huset i Liseby på Møn igen. Vi var jo egentlig blevet enige
om at der var for meget at lave på det hus, men jeg kom i snak med en af
de lokale i fiskeklubben dernede MSF, som bor i nærheden og tilfældigvis
er tømrer!!. Han skal med ud at se huset igen her på lørdag, og vurdere om
det er noget han vil give sig i kast med. Samtidig kigger vi på hus i
Lekkende (ved Mern) og i Lyderslev (på Stevns).
Nu må vi se hvordan det går med det. Vi venter spændt…
Niels Kr. Møller
Side 3 of 24
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Nyt fra bestyrelsen
Søborg Sportsfiskerklub

Referat Generalforsamling 2003 torsdag d. 27
februar.
Formanden Niels Møller bød velkommen til de 18 fremmødte.
Valg af dirigent.
Preben Kallehave.

Formandens beretning.
2002 har været endnu et godt år for SSK. I bestyrelsen har vi afholdt 10
møder siden sidste generalforsamling. Her taler vi altid om klubbens
økonomi, hører fra diverse udvalg og planlægger hvad der nu skal
planlægges, samt taler fremtid for klubben. I den tid jeg har været formand
har vi forsøgt at medtage alle som har noget med klubbens ”drift” at gøre,
med til møderne. Således har vi Jan Rasmussen og Finn Taabbel fra
Festudvalget med, Carl Nielsen, som er redaktør på Topøjet og vores
hjemmeside, og Flemming Bargholz, som vi jo kender fra kystturene.
Jeg syntes dette er det eneste rigtige for et godt samarbejde på tværs, og der
er således ikke nogen udvalg, som kører deres ”eget løb”. Der er (næsten)
altid styr på tingene og vi ved hvem der gør hvad.

WWW.s-s-k.dk

Vi har i året løb afholdt en bestyrelsestur til klubbens hus på Odden i
efteråret, hvor der selvfølgelig blev fisket og spist god mad, men også talt
visioner og hvad det er vi vil med klubben. Inden sommerferien lavede vi
en god middag i HAPS, som fortjent for godt bestyrelsesarbejde gennem
året der gik.
Det er en god og frem for alt aktiv bestyrelse vi har i klubben, som absolut
skal værnes om. Alle mand gør et stort stykke (frivilligt) arbejde for at få
tingene til at fungere. Sådan vil jeg bestemt også håbe at det vil blive
fremover og at ”gnisten” til at ville gøre noget for klubben fortsat vil være
til stede, for uden den, har vi ikke nogen klub.
Gennem mine år som formand har min kæphest altid været aktiviteter på
klubaftenerne. Jeg mener at dette er vigtigt for at det skal blive ved med at
være sjovt for os at komme i HAPS. Ganske vist er der mange som blot
kommer for at få en øl og en sludder og det skal der bestemt også være
plads til. Men det at der er aktiviteter næsten hver gang, mener jeg vi skal
holde fast i.
Som annonceret ved sidste års generalforsamling ønsker jeg fra og med i år
at stoppe som formand. Sidste år kom Kim Jeilman ind i bestyrelsen, som
suppleant, med det mål at skulle blive formand fra og med denne
generalforsamling, hvis alt går planmæssigt.
Vi har gennem året i ro og mag kunne introducere Kim Jeilman til
bestyrelsesarbejdet. Det arbejde har han med stor vilje er gået ind i, og
blandt andet har sat nye tiltag i værk.
Min plan er nu at blive i bestyrelsen så længe vi bor her i Gladsaxe. Det
ikke er til at vide hvor længe det vil vare endnu. Jeg ønsker at gå ind på
Kim´s plads, altså at blive suppleant, og hjælpe ham i gang med
formandsposten og hvad dertil hører.
Årets gang i HAPS har været mere eller mindre uforandret i forhold til
2001. Der kommer stadigvæk 10-15 mand i løbet af en klubaften. Vel og
mærke på tirsdage, hvor vi har aktiviteterne. Personligt syntes jeg at der
sagtens kunne være endnu flere medlemmer, og især flere forskellige. Det
er stort set de samme medlemmer man kan forvente at se dernede tirsdag
efter tirsdag. Selv er jeg en af dem, og jeg nyder meget at komme herned og
se de andre og få en sludder, og ind imellem lave noget fiskegrej.
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Desværre er der ikke meget opbakning omkring de aktiviteter vi i
bestyrelsen forbereder, og det er synd. Vi har igennem året lavet mange,
også nye aktiviteter, som der ikke har været opbakning om. Det betyder at
nogle fra bestyrelsen ikke længere har lyst til at stå for de her
arrangementer, når der nu alligevel er nogen medlemmer, der kommer, som
gider at være med. Det syntes jeg er virkelig ærgerligt.
Jeg har opfordret til gentagne gange, og gør det gerne igen, til at være med
til at komme med input til aktiviteter, ved at forelægge sine ideer til en fra
bestyrelsen eller ligge ens forslag i postkassen i HAPS. Men der er også
solstrålehistorier imellem. Henrik, vores kok, lavede en fiskeopskriftsaften,
der ganske enkelt var suveræn – husk endelig at være med næste gang.
Vi har efter nytår lavet klubaftenerne for seniorer om til tirsdag og torsdag.
Jeg har endnu ikke indtryk af om det giver flere besøg i HAPS

Carl står også for en meget fin hjemmeside, som i løbet af vinteren her har
fået et noget mere ”spiseligt” navn. Vi har på den konto fået nogle nye
medlemmer. Til orientering har mere end 3000 lystfiskere (må man gå ud
fra) været inde og se på vores side, mens den har eksisteret. Det syntes jeg
er meget flot.
Vores aktive Festudvalg har i 2002 igen gjort et stort stykke arbejde. De har
arrangeret fester, og flere fisketure, som dog ikke ligefrem har været
overtegnede. Også her gælder at der ikke er nogen stor opbakning fra
medlemmerne, og igen er vi ”Tordenskjolds soldater”, til nytårskur og
påskefrokost og hvad der ellers har været af rigtig gode tiltag. Se for søren
at komme ud af hullerne. Jo flere vi er til disse arrangementer – jo sjovere
har vi det! Julestuen gik som vanligt rigtigt fint, men også her var vi færre
end vi plejer.

På Odden har udlejningen gennem sidste år forløbet tilfredsstillende. Vi har
fået indkøbt en del nye ting der op til, bla. har vi indkøbt sovesofa (som
man i øvrigt ligger rigtigt fint i), vi har måtte indkøbe to nye vandvarmere,
da de gamle var færdige og desuden har vi fået hele huset malet. Alt
sammen dyre ting, som det også fremgår af regnskabet. Ydermere har vi
indkøbt en del nyt til køkkenet; glas, gryder og kaffemaskine. Alt sammen
er selvfølgelig gjort for at have et endnu bedre hus at komme op til.
Vi har længe i bestyrelsen talt om at vi skulle købe en græsslåmaskine til
Huset. Det er jo Jørgen og Steen, der passer det så fint, som man
overhovedet kunne ønske sig – derfor vil vi gerne kunne give dem noget der
kan lette dem i deres arbejde. Det er planen at vi forsøger at finde én i år til
en rimelig pris.

På juniorsiden går det roligt fremad. Vi fik, som I ved sidste år en ny
juniorleder, Kasper, som har gjort det rigtig godt. Vi har sendt ham af sted
på Danmarks Sportsfisker Forbunds juniorlederkursus, hvilket hansyntes
hjælper ham til at motivere de unge mennesker og vel og mærke få dem
med ud og fiske. Vi har på junioraftenerne om mandagen haft en back-up i
form af et ældre bestyrelsesmedlem, hvis de unge mennesker skulle blive
lidt for vilde eller Kasper har brug for et godt råd. Det har virket efter
hensigten, og som oftest sidder det bestyrelsesmedlem, som er der den
pågældende aften sidde i det lille lokale ved siden af, og kan lave andre
ting. Det er en ting vi vil fortsætte med i hvert fald frem til sommerferien.

Vores klubblad er fortsat et rigtig godt blad, som vi godt kan være stolte af.
Og det udkommer igen til tiden. Vi blev sidste år enige om at det fremover
skulle udkomme fem gange om året, da det altid har været et problem at få
nogen til at lave bladet midt i sommerferien. Således bliver det fra og med
efter sommerferien fem numre pr. år, fordelt på september, november,
januar, marts og maj. Carl har nu fået sat bladet sådan op at det kan gøres
på relativt kort tid på hans computer, hvis blot han har materiale! Her vil jeg
endnu engang opfordre Jer til at skrive til bladet, hvis I har nogle oplevelser
ude ved fiskevandene, som I har lyst at dele med os andre.
Side 7 of 24

Af andre ting for 2002 skal nævnes:
Båden i Bagsværd Sø, Optimist, har Jimmie haft på land i sin have og
repareret, spartlet og malet til den store guldmedalje. Jeg har ikke selv set
den, men mon ikke den er rigtig flot. Den ligger fortsat på vores gratis
bådplads i Bagsværd Sø.
Vi vandt i år Herlev/ SSK cuppen på Odden. Dermed har vi nu igen
vandrepokalen. Bent er nu primus motor for denne cup, og jeg ved at han
fremover har aftalt en fast weekend med gutterne fra Herlev. En god ide
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Klubbens medlemssituation er for nuværende er lige under 90 medlemmer.
Heraf er 11 juniorer. Dermed ligger medlemsantallet stabilt i forhold til
samme tidspunkt sidste år. Det syntes jeg godt vi kan være tilfredse med.
Man kunne nok altid som formand ønske sig at der kom flere og flere
medlemmer hver år, men sådan går det altså ikke. Taget i betragtning
hvilken vej det går for klublivet generelt i Danmark, må det siges at være
flot.
Vi har i årets løb tilbudt tidligere medlemmer af Gladsaxe Sportsfisker
Klub, som desværre måtte lukke, at fortsætte hos os. Vi har på den konto
fået et par nye medlemmer, men ikke nær så mange som vi kunne håbe på,
med det kan være det kommer hen af vejen.
Til slut vil jeg takke alle for at være med til at gøre 2002 til endnu et godt
og frem for alt aktivt år for Søborg Sportsfisker Klub. Jeg vil takke
bestyrelsen og alle vores udvalg for et godt samarbejde gennem mine år
som formand. Desuden skal lyde en tak til vores sponsorer for velvilje ved
vores arrangementer.

Vedtaget ved akklamation
Udvalgenes beretning:

Havet/Jimmie Johansen
10 turer i 2002 – med i gennemsnit 13 deltagere. Der fyldes op
med gæster, men det kunne være rart med flere fra SSK.
2 ture til Sj. Odde
1 Fladfisketur.
Fangst af 419 kg sild, mere end 400 makreller, 25 fladfisk ,
største torsk 9,5 kg. Og en del fjæsing – og de er giftige !!!!
Juniorudvalget/Kasper Mortensen.
Det går fint – i gennemsnit 6 juniorer pr. aften svarende til 50%
af medlemmerne.
Vi har lavet forfang, blink m.m.
3 ture –2 efter gedder og en medetur.
En tur til huset på odden.
Side 9 of 24
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Festudvalget/FinnTaabell.
Vi har i året 2002 afholdt og forsøgt at afholde:
Forårsfrokost den blev aflyst pga. for lille tilmelding.
Sæson afslutning med american icecream.
Put and take tur gennemført med 3 medlemmer og 2 gæster.
Fladfisketur den 27/9 blev aflyst pga. for lille tilmelding.
Festudvalget har leveret kage 2 gange i forbindelse med
foredrag, den ene gang lagkage den anden rababerkage.
Julebanko blev gennemført med ca. 45 voksen og børn, igen i år
med mange flotte præmier og det var som altid en hyggelig
aften, som sluttede kl.22.30, vi vil forsøge meget ihærdigt at
afslutte kl. 22.

Regnskab:
Et lille underskud i 2002 – som primært skyldes udgifter på Huset til
vandvarmere, maling og sovesofa – hertil kommer reparation af båd
Optimist.
Godkendt ved akklamation
Indkomne forslag.
Ingen.
Valg:
Formand Kim Jeilmann
for 1 år
Næstformand Klaus Aaes
for 2 år
Kasserer Lars Remtoft
for 2 år
Bestyrelsesmedlem Jimmie Johansen for 2 år
Bestyrelsesmedlem Bent Hansen
for 2 år
Suppleant Niels Kr. Møller
for 1 år
Side 10 of 24
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Revisor Thorkil Jensen
Revisor Egon Hansen
Revisor suppl. Knud Nielsen
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for 1 år
for 1 år
for 1 år.

Kasketter
Nu er vores kasketter endelig kommet, og de er meget flotte. De kan
købes, for 100 kr. ved henvendelse i HAPS på klubaftener.

Alle valgt ved akklamation
Præmier:
Største Gedde Klaus Aaes
Kysten point
Niels Kierk
Største torsk
Sten Karlsen
Havet point
Jimmie Johansen
Junior point
Kasper Mortensen
Største Havørred
Flemming Bargholz
Største Sandart
Klaus Aaes
Største Aborre Klaus Aaes
Jørgen Karlsen Pokalen
Jan Melby

WWW.s-s-k.dk

Hjemmesideadresse:

Klubbens hjemmeside kan du finde på følgende adresse:
www.s-s-k.dk. Kan det være nemmere??

10,75 kg
9,5 kg

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…

1,75 kg
7,35 kg
1,620 kg
1,8 kg

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)

Stor applaus
Eventuelt
Nøgler til optimist hos Formanden
Bestilling hos Thomas Hansen

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

Bestyrelsen takkede på klubbens vegne Niels Kr. Møller for hans 5 år
som formand – han har på mange måder været med til at ”genskabe”
den gamle SSK ånd og skabt en god teamspirit i bestyrelsen.
Næstformanden overrakte Niels en fangstkrog – til de helt store
Ref.
Lars Remtoft.

Referat fra Fretudvalget
Julestue 2002
Vi åbnede dørene kl. 18.30, og folk stod i kø, tak for det i alt var vi ca. 45
børn og voksne. På indgangsbiletten blev trukket lod om fyldt chokolade og
matadormix.
Der blev spillet banko skal jeg love for, 5 spil i alt gevinst på 1. række
kyllinger, på 2. rækker korteletter og fuld plade en and samt gode
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sidegevinster. Så gik vi til ekstra spil, 1. række en lille kurv, 2, række en
mellem kurv og fuld plade en mega-monster-stor-dejlige-jule-kurv
bestående af bla. kaffe, servietter, nødder, marcipan, nougat, vin og en rap
jule and.

WWW.s-s-k.dk

Turreferater:

Aften afsluttes kl. 22.30, vi i festudvalget takker for jeres god velvilje og
flotte fremmøde, vi vil til næste år forsøge, så vidt det er muligt at afslutte
kl.22.00, da vi ved at dette er det seneste der er mulig, idet vi ved at alle
skal op på arbejde næste dag.

Årets første tur gik til Stevns. Der var kun Knud og jeg der havde
mod på det. Vi købte et par Basser ved Bageren på vejen derned og
blev enig om at Bøgeskoven var det rigtige sted med den vind. Vi
kom der til ved 8.30 tiden og startede med en god kop kaffe med
Basse til , der var læ der hvor vi spiste morgen mad. Nå,vi skulle jo
til det ,så der blev fisket. Jeg fik det første tilbud men den ville ikke
fanges af mig. Jeg fiskede ned af kysten mens Knud blev. Da jeg
kom tilbage til Knud havde Knud fanget en sort slange som var
genudsat. Så var det frokost.
Efter frokost prøvede jeg med Fluestangen men det gav 0 fisk. Vi
kørte hjem kl 15.00.
Flemming Bargholz.
_________________________________________________ _____

På festudvalgets vegne
Jan & Finn

Medlemmernes historier

Som gevinster til stjernebanko var 4 gode glas og en hel flaske hvidvin.
Som altid var vores sponsorer velvillige med flotte præmier til det kinesiske
lotteri her var alt fra: vandtæt mobil telefonholder, havprirke, kystwobler,
trollingslodder, kyststænger og meget andet, vi takker vores sponsorer for
de flotte præmier.

Ingen
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Aktivitetskalender
April
Fladfisketur ved festudvalget, fredag den 4. april

Aktivitets kalender for April/Maj
1/4: Børsteormeopdræt
8/4: Fluebinding
15/4: Hyggeaften
22/4: Fluekast
29/4: Stangholdere
6/5: Rens og smøring af hjul
13/5: Hornfisk fluetur, HAPS er lukket
20/5: Aftentur efter hornfisk, HAPS er lukket
25/5: Afslutning juniorer
27/5: Afslutning seniorer
Bestyrelsen
Åturen 2003
Åturen i år vil findes sted den sidste eller næstsidste weekend i maj.
hvis der er udsigt til godt vejr, vil der være mulighed for at svinge
fluestangen med en tørflue i enden. denne form for fiskeri kan være
ekstremt sjove.
Ring til Carl Nielsen 45880862 email: cn78@image.dk
hvis du er interesseret.
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Juniorerture
6/4
4/5
15/5 til 18/5

WWW.s-s-k.dk

Hav-ture 2003

St. Vejle å
Utterslev mose
Hornfisketur til Odden

Tilmelding til Kasper Mortensen 44445245

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

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

20

Kystturene 2003.
26-04-03
10-05-03
14-06-03

(Hornfisk)

Tilmelding til Flemming tlf. 3969 7107
Page 17 of 24.
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Officielle fredningstider i ferskvand Bekendtgørelse 1000 af 8
december 1994

WWW.s-s-k.dk

Officielle fredningstider i saltvand Bekendtgørelse 1000 af 8
december 1994

Art

Fredning Fredning
Bemærkning
fra
til

Art

Bækørred

16/11

15/1

Havørred

Gedde

1/4

30/4

Havørred

16/11

15/1

Helt

1/11

Laks

16/11

Fredning
fra

Fredning til

Bemærkning

16/11

15/1

Gælder for havørred i
gydedragt (farvede
havørreder)

Helt

1/11

31/1

31/1

Laks

16/11

15/1

15/1

Regnbueørred

Regnbueørred

Gælder for farvede laks
Ikke fredet

Ikke fredet

Rødspætte (Hun)

15/1

30/4

Skagerak, Kattegat, Vestlige
Østersø, Øresund, Isefjorden,
Roskilde fjord, Limfjorden.

Skrubbe (Hun)

1/3

15/4

Ringkøbing-, Nissum og
Stadil fjord.

Skrubbe (Hun)

15/1

15/5

Skagerak, Kattegat, Vestlige
Østersø, Øresund, Isefjorden,
Roskilde fjord

Snæbel

1/1

31/12

Totalfredet

Ålekvabbe

15/9

31/1

Drægtige hunner. Fredet totalt
når under 23 cm

Sandart

1/5

31/5

Skrubbe

15/2

14/5

Hunskrubber med rogn

Snæbel

1/1

31/12

Totalfredet

Stalling

15/3

15/5

Søørred

16/11

15/1
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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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Banditten (Den nye super buleprik. !!)
Kystblink alle slags (Gør et kup)
Ron Thompson waders (Her skal du ikke fryse)
Trolling guf (Pirat - Grizzly - Den Stive - Terminator m.m.)
Danmarks bedste og billigste fluer (Alle salgs)
Flueline (2. sortering)
Flueforfang
Fluebindnings tilbehør (Nu skal alt væk)
Magic Minnow (Kystblink)
Trutta gennemløber (Er du fiske klar)
Kinetic Buldog (Fiskastange du mangler til din samling)
Sølvpilen (Kastepirken over dem alle)
Pirkesæt (Danmarks billigste havsæt)
Sildeforfang (Fang mere end de andre)
Shimano Speedmaster (Det ultimative bulehjul)
Fluesæt (Kunne du tænke dig at fluefiske)
Okuma Airframe (Fluehjul af MEGET god kvalitet)
Trolling stænger (Så billig at du budre skifte din gamle ud)
Inline stænger (Den perfekte dipsy stang)
Esox gedde wobler ZALT
Fladfiskeforfang
Knæklys (Er du klar til natte fiskeri)
Stangholder (God kvalitet)
Bobbelflåd (Den gode gamle kendte)
Sufix fiskeline (Perfekt til trolling)

Vi er ikke størst, men vi er ALTID billigst og først.
Butikken ligger på: Ålekistevej 216 c
2720 Vanløse
Tlf.: 3874 0092
Fax.: 3874 0145
Åbningstider: Mandag til torsdag 10.00 - 17.30.
Fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 9.30 - 13.30.

Page 21 of 24.

Page 22 of 24.

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

WWW.s-s-k.dk

Topøjet - Søborg Sportsfisker Klub

WWW.s-s-k.dk

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

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