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Generalforsamling for Søborg Sportsfisker klub
Søndag d. 8. februar kl. 15.00 på Mørkhøj Skole
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formanden beretning
Udvalgenes beretning
Regnskab 2003
Indkomne forslag - se nedenfor.
Valg:
a. Formand, bestyrelsen foreslår Jan Rasmussen
b. Bestyrelsesmedlem Thomas Hansen – modtager
genvalg
c. Bestyrelsesmedlem Henrik Voss- modtager genvalg
d. Suppleant, bestyrelsen foreslår Finn Taabell.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8. Præmieuddeling
evt.
Indkomne forslag:

Fra Bestyrelsen:
§ 6 tilføjes:
Passivt medlemskab kan opnås efter 2 års seniormedlemskab, hvis
man har bopæl på Fyn, Jylland, Bornholm eller udlandet. Passive
medlemmer betaler ½ kontingent.
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Driftsregnskab Søborg Sportsfisker Klub 2003
Forbundsfællerne.
Generalforsamling Mørkhøj skole.
1.
2.
3.
4.

Indtægter

Valg af dirigent
Formandens beretning
Valg
evt.

Bestyrelsen

Driftsregnskab Søborg Sportsfisker Klub 2003
Underskud Drift 2003
585,40
Forudbetalt kontingent
Forudbetalt kontingent FBF
Beholdning Giro
4618,77
Beholdning Kasse
13211,18
Beholdning Bådfond
1404,13
A' conto Formand
1000,00
A' conto Juniorleder
500,00
A' conto Sekretær
1000,00
A'conto Festudvalg
500,00
Balance
Beholdning Festkasse

261819,48
13425,50

235,00
0,00

Kontingenter
Indskud
Renter

35638,00
1000,00
0,00

Klublokalet
Huset Odden
Turer
FBF
Topøjet
Kontorhold
Gebyrer
Materiale Junior
Juniorlederkursus
S.U
Juniortilskud
Præmier
Generalforsamling
Diverse
Bestyrelsen
Kasketter
Salg af nåle, kasketter m.m.
Samlet
Resultat Drift

3885,00
19515,00
47690,00
7915,00

Underskud

261819,48

Udgifter

1188,00

24231,89
20628,60
46190,00
7695,00
6492,93
949,50
540,00
1416,00
1800,00
3196,50

1814,27
1658,25
55,00
780,00
500,00
4117,00
1020,00
119665,27

120250,67
-585,40
-585,40

Kasserer Lars Remtoft
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Overskud
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1151,40

Regnskab Turer
Havturer
Afbud 2003

Indtægter
46040,00
1650,00

Kystturer
Internt Huset Odden Kyst
Familietur
Samlet

Udgifter
45890,00

300,00
2265,00

47690,00

48455,00

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

Indtægter
4600,00

Udgifter
2153,00
986,00
435,00
300,00

4600,00

3874,00
726,00

Kasserer Lars Remtoft

Medlemmernes indlæg:
Juniorerture

Trollingtur d. 21-11-2003.
Som gammel SSK’er vil jeg gerne komme med en lille historie herovre fra
Bornholm, hvor jeg flyttede til for 3 år siden.

Tal med Kasper Mortensen 44445245
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Jeg har haft mange
gode ture i år, men
den jeg havde her d.
21-11-2003 slår nok
det hele. Jeg var
taget ud tidlig om
morgnen, så jeg
kunne være på
pladsen tidlig, og det
er omkring
Tejnesten, 13’eren
og 10’eren. De ligger
ud for Tejn ca. 3-4
mil fra land og 1 mil
er 1,852 km. Så I kan
selv regne ud hvor
langt det er for land.
Det skal lige siges, at
jeg var der ugen før
og da gav det 2 laks
på 9 kg og en på 3,7
kg.
Jeg var vel
ankommet til
Tejnesten og fik sat
agnene i vandet og
der var rimeligt med buler på vandet, og jeg var nød til at sejle på siden af bølgerne,
så jeg kom længere ud en beregnet, men lidt norden om Tejnestenen fik jeg en laks
på 4 kg, der var bare det ved det, at den havde taget 2 andre liner med op, så der var
godt med linekludder. Jeg kunne ikke få den ind pga. alt det linekludder, så jeg
klippede linen over til laksen, og tog så en stang, der ikke var linekludder på og
bandt så sammen, og fightede så laksen færdigt. Laksen kom i båden og jeg skulle
så stagge det hele om igen. (At stagge er at sætte flere stænger sammen på samme
downrigger )
Det fik jeg så gjort og der gik ikke mere end 5 minutters fiskeri, så kom der et
tribblehug og det er kun noget jeg har læst om, og så sker det så for en selv, og det
var vildt. Og det vilde i det her, at man ser først en stang ryge ud af klemmen, og så
2 og så 3, så siger man bare hold op mand. Jeg holdt fart i båden og det er ca. 1,9
knob. Jeg fik bjærget de andre stænger, og det gør man for at der ikke kommer
linekludder i det hele. Så var det bare at tage en efter en og så smide dem ind i
båden og der er ikke tid til at beundre fisken, som man plejer at gøre. Det helt
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utrolige er jeg fik alle 3 fisk indenbords, og det er da ikke så ringe endda. Laksene
vejede fra 5,9 kg. til 6,2 kg.
Efter sådan en omgang fiskeri bliver man
noget forpustet, og hvis det ikke var fordi at
jeg var holdt op med at ryge, så ville jeg have
tændt 10 smøger på en gang. Da jeg skulle
smide laksene i min store boks havde de
smurt kabinen ind i lakseskæl og blod, men
man overlever vel nok. Jeg begyndte at
stagge igen og kursen blev lagt mod
hammerhavnen. Der var vel 8-9 mil hjem, så
jeg ville bare trolle hjem over, og der var ikke
gået mere end 20 minutter, da kom der endnu
et hug og laksen var ude af vandet næsten
med det samme. Den hoppede 2 meter over
vandet og den tog godt med udløb. Igen fik
jeg bjærget det resterende grej og det er 5
stænger. Heldigvis har jeg eldownrigger, så det er ingen sag. Laksen havde vel
taget et udløb på 200 meter, så det er bare at hive i land. Laksen svømmer faktisk
roligt med indtil den ser båden, så går den amok. Den hoppede 4-5 gange ud af
vandet og en gang omkring båden var den også. At nette sådan en laks er næsten
ingen sag idet de som regel er helt udmattede. Vel nettet i båden vejer jeg den til ca.
8,5-9 kg. Nu var klokken kun 12.00 og der lå 5 laks i båden, men samtidig var
vinden ved at tiltage og den pågældende dag var vinden i forvejen oppe på 9-11
m/sek. Jeg kunne i hvert fald ikke være utilfreds med dagens fiskeri, så hjem mod
Hammerhavn. Jeg var inde ca. 1 time efter og der er noget vi kalder
Hammerbølger, og det er hvor der flere typer bølger i forskellige retninger, så det
var ikke så sjovt.
Alle de agn jeg havde fanget på var alle forskellige, så det var ikke et bestemt
agntype de tog, men jeg kan tilføje at den store havde taget ”den stive” sammen
med en action disk. Alle fiskene plus dem fra den foregående uge var fra samme
område og at de 2 største havde taget den stive/action disk. Hvis I vil gå ind for at
se vor i verden området er, kan i gå på det her link www.smaabaadsklub.dk og gå
ind under Billeder/Bornholm/Bornholmerkort.

Johnny P.
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Aktivitetskalender

23. marts, Vadestok ved Jimmie.
Har du prøvet en tur på Sveriges kyst uden vadestok eller på en
meget stenet bund ? og har du længe savnet et tredje ben?, så er det
denne aften Jimmie vil hjælpe dig med af fremstille din egen
personlige vadestok.

Aktiviteter i HAPS februar og marts 2004.
10. februar, fluebinding ved Stig.
Han vil som han plejer, med et glimt i øjet, komme med god konstruktiv
kritik, af vores binde teknik eller mangel på samme. Det er hver gang en
hyggelig og lærerig oplevelse.

På grund at materialer indkøb så er tilmelding nødvendig til Jimmie
senest 1. marts 2004 på telefon 36 49 03 15.

17. og 24. februar, blink/ pirkestøbning.

30. marts, Film ved Klaus.
Klaus vil denne aften finde et par gode fiskefilm frem.

Jimmie vil disse aftener igen være behjælpelig med gode råd og tips. Der er
på tide at fylde nogle af dine favorit blink i æsken, så du er klar til foråret.

2. marts, Klargøring af hjul ved Klaus.

Referater fra Havet.

Her er tale om rens og smørring af hjul ikke reparation. Hvis dit hjul har
lidt knas i maskineriet så er det på tide at få det renset og smurt. Klaus er
klar med gode råd og vejledning, men det er dig selv, som for snavs på
fingrene.

Havtur 8. november 2003.
Sild, sild og atter sild var målet for turen.

9. marts, Fluebinding ved Stig.
Nu er vi ved at lærer det eller så kan vi lærer det. De fluer du binder selv
kan jo bruges ikke bare med en fluestang, men også efter et bobbelflåd eller
som ophænger.

Men – det mål mente Moder natur ikke skulle indfries, hun var imod og med vejret,
hård østlig vind og overskyet, og mængden af fisk . Vi mødtes i Vedbæk kl. 7.00
og sejlede over mod Ven. Så startede de vilde jagt efter sildestimer, desværre var
der kun få og små stimer og det giver sig selv at vort mål med at fange mange sild
ikke blev indfriet.
Moder natur var dog gavmild og der blev fanget 2 knurhaner, en til Søren og en til
Poul.

16. marts, Mad aften ved Henrik.
Den berømte fiskekok, Le Cheif Von
Voss, som tidligere har besøgt HAPS
med stor succes, vil igen denne aften
fortælle og levere smages prøver på
fisk, Le Cheif Von Voss, kan trylle
retter frem med fisk som ingen andre
har dømt om. Så velkomme til Le
Cheif og velbekomme.
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Turlederen

Havtur den 27.december 2003
JUHUUUUU- hvor er I………
Vi mødtes i Helsingør kl 7.00 for at fiske torsk på Sundet. Der var bare lige det. at
Skipper ikke kunne finde nogle buler. Så det blev kun til 3 torsk på op til 1,5 kg, og
en sild, disse fisk blev fanget ved drivfiskeri ved Kobberværket.
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Vejret var nogenlunde imod os, stiv kuling til storm og overskyet.
Turlederen -- -- -- som stadig leder efter torsk i buler.

Hav-ture 2004

Havtur den 10. januar 2004
Så kom alle forhåbentligt godt ind i det nye år.
Det er nu blevet tid til de store torsk, som vi ikke har fanget mange af de sidste par
år (vi må have mange til gode). Der havde de sidste par dage været flere og flere
buler med dertil følgende torsk over de magiske 10 kilo, men men men som det har
været di sidste mange år så er de der ikke nør Søborg tager på Sundet ”kyllinger”.
Så det meste af formiddagen fik vi prøvet nord og syd for grænsen uden held. Ved
ti tiden begyndte der at vise sig nogle få og meget små buler. Buler kan man vel
næppe kalde dem, så nullermænd ved bunden og i en af den fangede Steen
Sørensen en torsk på 4.0 kilo, men så syntes Barbara det var på tide af fange noget
og efter en god kamp blev en stor torsk gaffed. På dæk blev den vejet til 16.0 kilo,
en ikke særlig lang – men til gengæld – en godt tyk satan. Det var årets første måler
– tillykke med den. Den var til gengæld så stor og tung at få op, at Barbara ikke
kunne fiske mere, så noget styrketræning må indføres inden næste tur. Til sidst ville
Sten Karlsen også lige være med, så på en lånt stang – selvfølgelig min stang – fik
han en torsk på 6,5 kilo, hvilket blev den sidste på denne tur.

Dato
10-01-04
07-02-04
06-03-04
08-05-04
24-08-04
04-09-04
02-10-04
06-11-04
28-12-04

Tid
Senior
Efter bule torsk fra 06.15 til 12.30Pris 170.Efter bule torsk fra 06.15 til 12.30Pris 170.Efter bule torsk fra 06.15 til 12.30Pris 170.torsk og hornfisk fra 06.15 til 12.30Pris 170.Efter makrel
fra 02.00 til 16.00Pris 320.Efter torsk og sildfra 06.15 til 12.30Pris 170.Efter sild og torskfra 06.15 til 12.30Pris 170.Sild og torsk
fra 06.15 til 12.30Pris 170.Torsk til Nytår fra 06.15 til 12.30Pris 170.-

Tiderne er afgangs og ankomst tider til Budding Station
Jimmie

Kystture 2004

Jimmie

31. januar kysttur
14. februar kysttur
20. marts (Niels Kierk er turleder)
26. 27. og 28. marts weekendtur til Odden
23. 24. og 25. april weekendtur til Odden
15. maj kysttur efter hornfisk
12. juni kysttur

Vi er ikke størst, men vi er ALTID billigst og først.

Tilmelding til Flemming tlf. 39 69 71 07

Vejret var for en gangs skyld fint, svag sydøstlig vind og 2 grader varme, så vi er
kommet godt i gang med det nye år.

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.

Junior
120.120.120.120.250.120.120.120.120.-

.

Jule tur-2003

Årets sidste tur. På et år hvor jeg ikke har haft så meget tid til at lave alle de ture
jeg gerne har villet, men der har været så meget andet.
Men der var mødt en del op på Buddinge på trods af vejret, det regnede og blæste.
Preben, Henrik og Knud kørte sammen og Keld ,Holger og jeg. Stig og Egon kørte
hjemme fra. Vi skulle mødes på P- pladsen nede ved Munkholm broen for turen gik
til STEDET. Vi var heldige det var tør vejr da vi klædte om, men ellers regnede det
en hel del. Der blev fisket til 12 tiden og så var er Gløgg og brunkager.
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Der blev igen fisket til 14.00 så var vi ved at være gennemblødte så vi ønskede
hinanden en god jul og et godt nytår og kørte hjem.

Weekendtur til Omø

Flemming Bargholz.

Holger vil gerne stå for en tur i april, så hvis du har tid og lyst, er det
weekenden den 16. 17 og 18. april.
Der modtages allerede nu tilmeldinger på tlf. 45 80 75 46

JK Pokalen
Jørgen Karlsen pokalen er en evigt vandrende pokal, som bliver tildelt den, der
fanger den største havørred eller laks op Sjællands Odde i løbet at året.
Sjællands Odden er defineret, fra Klint havn op forbi Ebbeløkke videre til Odden
Havn og ud til Gniben, derfra på Sejerø siden ind til Søndervang forbi Overby og
indtil Vikingeborgen.
Fisken kan fanges på klubture eller på privatture, fisken skal tilmeldes
rekordudvalget med vægt og længe samt dato og selvsagt fanger.

JK Pokalen 2003
Der er fanget en del fisk på Odden dette forår, den største der er blevet tilmeldt JK
Pokalen er en havørred fanget af Preben Kallehave. Den 30-03-03 på 57 cm og
2000 gram.
Så kom der nogle flere havørreder oppe på Odden, Jan Gøtze fangede den 28-06-03
en flot blank ørred på 58 cm og 3000 gram på Gniben klokken 04.00. Så det er
værd at prøve hvis I har huset om sommeren.

Havturen til Sjællands Odde.
På grund af de mange afbud til denne tur de sidste par år ser, vi os nødsaget til at
opkræve et tilmeldings gebyr til denne tur på 100.- kr. som skal betales inden 0103-04.
Ved afbud til turen – af hvilken som helst grund – og der ikke er venteliste vil de
100.- kr. gå til betaling for noget af turen. Ved afmelding indenfor de sidste syv
dage før turen afholdes, vil man blive opkrævet hele beløbet som turen koster.
Møder man op på turen bliver de 100.- kr. modregnet i turens pris ved betaling.

Også på en klubtur i oktober blev der fanget en fint med ørreder, igen var Jan på
pletten med den fisk 2600 gram, men Stig Sørensen fangede en blank en på 67 cm
og 3100 gram begge disse fisk blev fanget var fiskeri hanven.
Årets vinder af JK Pokalen blev Stig Sørensen med sin havørred på 3.1 kg

JK Pokalen 2004

Havture
Afmelding af en bestilt plads på en havtur skal ske til turlederen senest syv dage for
turens afvikling. Bliver den afbestilt efter syv dag eller bliver man væk – uden
afbud – vil man komme til at betale for den pladser man har bestilt. Dette kan kun
fraviges i det tilfælde, at der er vente liste til turen og pladsen bliver benyttet.

Jeg har hørt at Jan Gøtze skulle have fanget en havørred på 4.0 kilo ved Havnebyen
i starten af det nye år, 2. eller 3. Januar, så det må være målet for i år for at få JK
Pokalen.
Jeg mangler dog stadig af for det bekræftet af Jan.

Jimmie

Jimmie
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Næste morgen ved morgen bordet var stemningen lidt nede for det blæste en
pelikan fra vest. Vi blev enige om at køre ind til Steen Karlsen og hilse på. Steen
var hjemme så vi fik os en lille snak om vind og vejr. Steen L, Niels og jeg ville
prøve nede ved Havneby Havn først på venstre side det gav ingen fisk, men så ville
Niels prøve til højre for havnen og det skulle vise sig og være en rigtig god ide der
var fisk. Niels fik 2 over mål og et par stykker under. Steen tabte et par gode fisk på
net kanten og fik et par under. Jeg fik 4 under mål på en time men intet varer ved
det var spise tid.Så vi kørte til bage til huset.
De andre havde fisket på odden men det havde ikke givet fisk over mål. Efter en
god frokost var det tid igen. Men denne gang var der ikke tvivl om hvor der skulle
fiskes. Da vi igen skulle til at fiske på det samme sted var der en Garn fisker der
næsten var færdig med at sætte garn (ulovligt.) Men da vi 8 fisker stod ud af bilerne
fik han travlt men at bjerge sine garn igen. Der var stadig væk fisk til os. Henrik fik
en på 41cm og 700g og et par under, Niels fik et par under det samme fik Stig,
Egon , Jan og Knud og jeg men Steen fik 1 på 40cm 700g. - 1på 46cm og 1000g –
55cm og1.6kg.Så stemningen var høj da vi igen var hjemme i huset Nu var det tid
til at Henrik skulle til at trylle med lidt mad, den stod på Vildt som Niels havde
skudt, der var Fasan og duer. Det blev et festmåltid og aften sluttede med et slag
Agurk. Næste morgen var vinden gået i nord vest og aftaget lidt men kun lidt. De
fleste ville fiske nedenfor huset men Jan og Stig ville prøve havneby igen. Jeg
fiskede ned mod skyde banen og det gav 2 under og 1 over på 45 og 1000g.Da jeg
kom tilbage til huset var de andre der også. Stig og Jan havde kæmpet i store bølger
men det havde givet fisk. Jan med 1 på 61cm og 2,5kg. Mens Stig fik en rigtig flot
fisk på 67cm og 3.1 og det var også den største der er blevet taget i 2oo3 på kysten.
Det var blevet tid til sen frokost og efter frokost skulle der ryddes op i huset og
turen gik hjemme igen. Flemming

Huset på Odden
Det var helt vild- vild
Vi var 8 mand der ville prøve lykken på Odden. Stig &Niels mødtes hos Egon og
kørte lidt tidligere en os fra Buddinge st. Steen hentede Henrik og mig ved 17 tiden.
Da vi var kommet op til huset gik vi straks i gang med en af de vigtige ting,
MADEN den stod på (Ild i kong arne ) også kendt som Chili con carne. Den gav
varmen og en naturlig tørst. Meteologerne havde ikke lovet for godt vejr en stiv
vesten vind så der blev snakket en hel del om hvor der kunne fiskes ud over Skiller
huset.
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Jørgen Karlsen

59326901
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.
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