Søborg Sportsfisker Klub
februar 2005

Barbara Kjeldbjørn med torsk på 16,0 kg fra vinteren 2004
(Her burde være et billede af Barbara med en torsk…)

Hvem – Hvad – Hvor
Formand
Jan Rasmussen 44537808

Topøjet
Udkommer 4 gange årligt i februar, maj,
august og november.
Indlæg sendes til Jimmie Johansen
Engstrupgårdsvej 42, 2650 Hvidovre
eller e-mail jeanetteblume@tiscali.dk
Deadline 01.01, 01.04, 01.07, 01.10.

Næstformand
Holger Håkanson
Egehegnet 93
2850 Nærum
45807546
Kasserer
Lars Remtoft
Nordvad 8
2860 Søborg
39666440
famremtoft@oncable.dk

Huset på Odden
Eftersyn og udlejning
Jørgen Karlsen 59326901
Grøftekanten 26
4583 Sjællands Odde

Bestyrelsesmedlemmer
Jimmie Johansen 36490315 26874774
Thomas Hansen 40638683
Bent Hansen
39677886
Henrik Voss
44446846
Bestyrelsessuppleant
Finn Bech Taabbel
Tabbel@get2net.dk

39670416

Havture
Jimmie Johansen 36490315 26874774
Tilmelding
Steen Karlsen
59326226 21760477
Kystture
Flemming Bergholz
Mårvænget 10b
2860 Søborg
Juniorafdelingen
Jan Rasmussen 44537808
Hjemmesiden
Find hjemmesiden på
www.s-s-k.dk
Input sendes til Lars Remtoft
famremtoft@oncable.dk
Båden i Bagsværd Sø
Thomas Hansen 28556714
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Hundehuset
Ved huset på sjællands Odde. Kan
benyttes til overnatning på private
fisketure. Nøgle fås hos:
Jørgen Karlsen 59326901
Steen Karlsen
59326226 21760477

39697107

Su – Både
Bådreservering:
Hvidovre Sport 31751315
Festudvalget
Jan Rasmussen 44537808
Finn Taabbel
39670416
Rekord og Pokaludvalget
Jimmie Johansen 36490315 26874774
Engstrupgårdsvej 42
2650 Hvidovre
Forbundsfællerne
Forening i Søborg som er medlem af
Danmarks Sportsfisker Forbund.
Formand Finn Taabbel
39670416
Klublokalet HAPS
Buddingevej 236, kld. 2860 Søborg
Åben September til Juni
Mandag Junior
18.30 til ca. 20.30
Tirsdag Senior
19.00 til ca. 22.00
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Hjemmesideadresse:
Klubbens hjemmeside kan du finde på følgende adresse:
www.s-s-k.dk. Kan det være nemmere??
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Formandens beretning.
Der er nu gået et år siden jeg blev formand, et år hvor vi har mistet nogle medlemmer og fået
nogen nye, så tallet er ca. det samme antal medlemmer som før.
Aktiviteterne i Haps er desværre blevet mindre end før, dette skyldes en del manglende
interesse i de gøremål som bestyrelsen planlægger og manglende forslag fra medlemmerne.
En aktivitet som kører godt er fluebinding, hvor vi har fået en ny fluebinder "nørd", med
nørd mener jeg ikke noget nedsættende, men at den pågældende er lidt fokuseret på om fluen
er god at kaste med og at den fanger fisk hvilket må siges at være en god ting.
Den pågældende er Stig, som også har sagt ja til at bistå Flemming med kystturene.
Et andet tiltag der er startet, er Henriks madlavning med forskellige fiskeretter, hvor man
kan få nogle nye ideer om mishandling eller kreativ udnyttelse af den fangede fisk.
Året har desværre også givet Casper vores juniorleder mere skolearbejde eller også er det
pigerne han syntes er mere interessante. Dette har givet bestyrelsen nogle juniorvagter til
fordeling imellem os, da vi ikke har kunnet finde en afløser.
Carl trak sig som redaktør af vores blad dette bevirkede, at vi har sendt nyhedsbreve ud.
Jimmie har sagt ja til, at han vil lave bladet fremover. Carl havde også vores hjemmeside så
den er desværre ikke blevet opdateret siden i sommers.
Vi har lavet en byttehandel med Sporvejenes Sportfiskeklub, så de lejer vores hus og vi kan
leje deres, dette vil jeg skrive lidt mere om i Topøjet.

Topøjet, februar 2005
Havtur 15.01.2005
Så kom vi ind i det nye år.
Men også denne dag var der ingen buler, så vi prøvede drivfiskeri på Stenbanken ved
DM’eren. En sulten bund satte sine tænder i de flestes pirke og rigtigt gode fiskere mistede 5
til 7 pirke. Godt at få ryttet op i grejtaskerne. Torsk blev der også fanget. Den største torsk på
4,1 kg fangede Svend Christensen, imens ”små” Steen Sørensen fik en torsk på 3,1 kg i
baljen.
Jimmie
Havtur 12.02.2005
Ikke en af de ture vi vil have flere af. Vi sejlede op i ørkenen og var lige begyndt at lede
efter buler, da en mand falder om med et blackout. Heldigvis var Steen Lange Jensen
(tidligere ambulancefører) med på turen. Han var hurtigt over personen og får ham lagt ned
med benene opad. Steen konstaterer herefter, at der ikke var puls ikke i de første ca. 10-15
sekunder, hvorefter pulsen så kommer igen. Lidt senere er personen så frisk, at han kan blive
ført op i styrehuset. Herefter tog Steen og Skipper John (på Skjold) den beslutning, at
personen skulle sejles i land for at få lægehjælp. En god og rigtig beslutning.
I havnen stod der en ambulance og ventede, da vi kom ind og personen blev kørt på
hospitalet. Vi håber at alt står vel til.
Tilbage til fiskeriet – med 1½ times fiskeri tilbage var mulighederne få, så vi prøvede at
finde buler ved trapperne. Der var ganske få buler, uden at vi fangede noget. Alt i alt – en
lidt for spændende tur. Torskene må vi så fange på næste tur, så er de også blevet noget
større.
Jimmie

Pointsystem 2005
Jan

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Navn
Svend Christensen
Søren Kjærgaard
Jimmie Johansen
Lisbeth Schierbeck
Poul R. Jakobsen
Steen Karlsen
Arne Feldsted
Steen Lange Jensen

Points
14
12
10
6
6
6
3
3

Steen Sørensen

12

Junior
1.

Største torsk
Senior
Junior
4

Svend Christensen 4,1 kg
Steen Sørensen 3,1 kg
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Havtur 28.12.2004
Nytårstorsken skulle fanges – men som så mange gange før – var der ikke nogen fisk når vi
er på havet. Så efter at have sejlet bulepladserne igennem uden held, var vi sejlet til DM’eren
for at drivfiske. Her var der heller ikke mange torsk, det blev kun til 5 torsk med den største
på 3,0 kg til vores junior Steen Sørensen.
Vinden var hård fra øst og sydøst.
Jimmie

Pointsystem 2004
Navn
Jimmie Johansen
Steen Karlsen
Finn Taabbel
Søren Kjærgård
Henrik Krohn
Barbara Keldbjørn
Lisbeth Schierbeck
Arne Feldsted
Per Karlsen
Steen L Jensen
Jørgen Hanskov
Tony Krohn
Poul Jakobsen
Jan Rasmussen
Holker Håkansson
Svend Christensen
Niels K Møller
Egon Larsen
Tommy Peterson

Point

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plads
322
378
227
21
224
257
180
284
6
3
31
33
23
91
101
206
128
26
19

2
1
5
16
6
4
8
3
18
19
13
12
15
11
10
7
9
14
17

7.
8.
9.

403
3
3

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Udvalgenes beretning.
Regnskab 2004.
Indkomne forslag.
Valg:
a. Næstformand Klaus Aaes modtager ikke genvalg
b. Kasserer Lars Remtoft modtager genvalg
c. Bestyrelsesmedlem Bent Hansen modtager genvalg
d. Suppleant bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Præmieuddeling.
Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent Holger Håkanson.
Ad. 2. Formandens beretning blev godkendt. Læs hele beretningen andetsteds.
Ad. 3. Udvalgenes beretninger:
Hav:
10 havture i året, det kniber med tilmeldinger, vi har hele båden tag gerne en gæst med.
Største torsk blev fanget af Barbara 16 kg. Der er blevet fanget sild, makrel og enkelte
fladfisk. Beretningen blev godkendt.
Kyst:
Flemming og Stig kører parløb, mht. turledelsen, der er ikke specielt mange med på turene.
Beretningen blev godkendt.
Festudvalget:
Festudvalget har afholdt nytårskur, 10 medlemmer havde efter sigende en hyggelig aften.

Junior
Steen Sørensen (jun)
Tobias Toft (jun )
Emil Førby (jun )

Referat fra generalforsamling i HAPS den 3. februar 2005.

Senior afslutningen i maj samlede 12 personer til socialt samvær. 6 junior var mødt op til
afslutningen.

1
2
2

Festudvalget har forgæves forsøget at afholde, på opfordring af meddelerne, 2 fladfisketure,
begge blev beklageligvis aflyst på grund af en noget ringe tilmelding.

Største torsk i 2004

Ved juleafslutningen havde 12 senior og 6 junior fundet vej til HAPS.

Senior
Junior

Julestuen blev traditionen tro afholdt på Mørkhøj skole, igen i år med meget flotte sponsor
præmier. Lidt skuffende fandt kun ca. 35 medlemmer, familier, venner og bekendt Mørkhøj

Barbara Kjeldbjørn 16,0 kg
Steen Sørensen 5,8 kg
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skole denne aften, til dem siger vi mange tak for deres opbakning. Resultatet af aftenen blev
5
et meget lille underskud.
Klaus Aaes fik vi lokket til at holde et foredrag om laksefiskeriet i Kamchaska, dette
indeholdt bla. SAS flyvninger over Frankfurt, forsvunden bagage, lang ventetid i Moskva,
faldefærdige helikoptere, dejlige guider, en skøn naturoplevelse, luksus forkælelse,
afbrændte bremser på fiskehjul. Alt i alt en pragtfuld tur, dog med lidt besværligheder.
Samlet set et traditionelt år set med festudvalgets øjne, der kraftigt efterlyste forslag til
aktiviteter, vi kan ikke love at alle bliver gennemført, men kom dog med nogle forslag, også
hvis du syntes de er lettere vanvittige.
Har du et forlag til hvordan, det er muligt at trække flere til vores årlige julestue, så er alle
forslag meget velkomne. Beretningen blev godkendt.
Ad. 4. Regnskabet blev godkendt.
Ad. 5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad. 6. Valg:
Jan takkede Klaus for de mange trofaste år han har været i bestyrelsen.
Ad. a.
Ad. b.
Ad. c.
Ad. d.

Holger Håkanson blev valgt til ny næstformand.
Lars Remtoft blev genvalgt.
Bent Hansen blev genvalgt.
Suppleant Finn Taabbel.

Ad. 7. Valg af revisor:
Thorkild Jensen og Egon Larsen blev genvalgt.
Suppleant blev Stig Sørensen.
Ad. 8. Præmieuddeling:
Pointsystem Kyst senior, Knud Nielsen.
Pointsystem Hav senior, Steen Karlsen.
Pointsystem Hav junior, Sten Sørensen
Aborre pokalen Henrik Warmer 2,00 kg
JK pokalen Jan Gøtze 3,75 kg
Største gedde Klaus Aaes 7,50 kg
Største sandart Klaus Aaes 6,30 kg
Største havørrede Thomas Hansen 2,70 kg
Største torsk junior Sten Sørensen 5,30 kg
6

Havtur 04.09.2004. De store mini-tun i Øresund.
Så var det endnu engang tid til en tur på Øresund. Vi sejlede fra Vedbæk kl. 7.00 med
snuden imod Hven. Efter en lille time var det tid til fiskeri. De fleste prøvede efter sild
hvilket ikke var særligt svært. Imens prøvede andre efter makrel med sild og flod. Efter et
par timer fik Jimmie den første makrel - en fisk på 1175 gram. Lidt efter fik Jacob også en
makrel på og efter en lang fight blev en stor makrel nettet - hvilken fisk - den målte 55 cm
og hele 2000 gram en drøm af en fisk. Tillykke endnu en gang til Jacob. Sild fik vores junior
Steen Sørensen flest af med hele 28 kilo.
Jimmie.

Havtur 02.10.2004
En af de ture man gerne vil have flere af. Vi startede med en flot solopgang på en skyfri
himmel samt næsten ingen vind. Skipper John Trap sejlede over på sydsiden af Hven og
efter det afgørende gonk på klokken, var fiskeriet igang. ”36 meter til bunden og de står
imellem 14 og 27 meter” blev der sagt fra styrehuset. Så ingen er i tvivl om hvor de skal
fiske. Herefter går det op og ned i en lind strøm med flere og flere sild i kurven til følge.
Efter tre timer er vi på vej ind igen, med det ene sildeskyllenet efter det andet på træk efter
Skjold, til afskælning af sild.
Resultat at turen blev
Jimmie
40 kilo sild
Steen (jun)
29 kilo sild
Steen
26 kilo og en Makrel
Arne
21 kilo
Henrik
19 kilo
Finn
18 kilo og en Makrel
Barbara
17 kilo
Egon
16 kilo og en torsk samt en makrel
Svend
15 kilo
Tommy
14 kilo og en torsk
Jimmie.

Havtur 06.11.2004.
Vi fik samlet 25 personer til denne tur, som vanen tro var efter sild. Men efter en god
efterårsstorm var alt liv i Sundet blevet blæst ned i Østersøen. Men vi fik en flot sejltur hele
vejen rundt om Hven for at finde nogle fisk. Først efter ”Hven Rundt” – som jeg tror vi
vandt – var der sild på ekkoloddet. Sildene var på 19 m vand ved Lovs Flak ikke mange,
men nok til at der kom fisk i baljerne.
Resultatet af turen blev ca. 4 kg sild til alle ombord.
Jimmie
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Største torsk senior Barbara Keldbjørn 16,00 kg

Ny potentiel danmarksrekord i gedde.
Amir Matinjanin har i weekenden den 12.-13.02.2005 fanget et monster af en gedde i en
fynsk sø.
Gedden blev fanget på et hvidt stripperblink og fighten varede i 45 minutter før den blev
landet. Monsteret blev vejet til hele 18,75 kg, fordelt på 120 cm i en lokal grejforretning.
Måske ville gedden have rundet de magiske 20 kg, hvis den var blevet genudsat og fanget
igen i efteråret.

Ad. 9. Evt.
Det blev diskuteret, om der skulle værre flere eller færre ture, dertil udtalte Stig, at han og
Flemming var ved, at reformere hele kysttur systemet.
”Optimisten” som er vores båd i Bagsværd Sø skal passes bedre end det tidligere er sket,
Holger påtog sig denne opgave.

Kilde: TV2’s tekst-tv

Der opfordres til, at fortælle meget mere om fiskeoplevelser og steder når vi tirsdage er
samlet i HAPS og skrive indlæg om disse i Topøjet.
Flere har ønsket at Topøjet igen kommer ind i en fast udgivelsesform, så vi bruge det som
kommunikations middel i stedet for nyhedsbrevet. Jimmie har lovet at tager sig af denne
opgave, hvis der blandt medlemmer sidder en ” Blad Bent” er der et ledigt redaktør job.

Havture.
Dato
05.03
07.05
02.06
12.06
24.07
03.09
01.10
05.11
28.12

Fra Helsingør efter torsk
Fra Vedbæk efter torsk og hornfisk
Fra Vedbæk efter fladfisk
Fra Vedbæk efter torsk og hornfisk
Fra Sj. Odde efter makrel
Fra Vedbæk efter torsk og makrel
Fra Vedbæk efter torsk og sild
Fra Vedbæk efter torsk og sild
Fra Helsingør efter torsk

Der opfordres til at alle skriver i gæstebogen i huset på Odden, både om vind, vejr, fangster
og oplevelser.
07.00 til 12.00
07.00 til 12.00
17.00 til 22.00
07.00 til 12.00
14.00 til 22.00
07.00 til 12.00
07.00 til 12.00
07.00 til 12.00
07.00 til 12.00

Senior
Pris 200,00
Pris 200,00
Pris 200,00
Pris 200,00
Pris 300,00
Pris 200,00
Pris 200,00
Pris 200,00
Pris 200,00

Junior
150,00
150,00
150,00
150,00
250,00
150,00
150,00
150,00
150,00

Alle medlemmer af Søborg Sportsfisker Klub er mere end velkommen til at komme med
forslag til aktiviteter i HAPS, eller andre forsalg til aktiviteter, skriv eller ring til et medlem
af bestyrelsen.
Familien Karlsen blev takket for deres store hjælp i forbindelse med Huset på Odden, både
udlejning, vedligeholdelse og reparationer.
Forbundsfællerne, generalforsamling den 3. februar 2005.
Referat fra Forbundsfællernes generaforsamling. Der blev valgt ny formand Finn Taabbel,
idet Klaus Aaes afgik som formand.

Alle tider er afgangstider fra havnen samt ankomsttider til havnen.
Kørsel fra Buddinge Station er kl. 06.15 på morgenture kl. 16.15 på aftenturen og kl. 12.00
på Sjællands Odde turen.
Tilmelding til Steen Karlsen 59 32 62 26.
Afbud og Udeblivelse
Afmelding af en bestilt plads på en havtur skal ske til turlederen senest syv dage før turens
afvikling. Bliver den afbestilt efter syv dage eller bliver man væk - uden afbud - vil man
komme til at betale for de pladser man har bestilt. Dette kan kun fraviges i det tilfælde, at der
er venteliste til turen og pladsen bliver benyttet.
18

7

Topøjet, februar 2005

Topøjet, februar 2005

Huset på Odden.

Rekordliste saltvand.

Huset er på 36 m2 - indrettet med en hyggelig stue med spisekrog og 2 kamre. 6 køjepladser
samt en sovesofa i stuen, moderne køkken m/frys, service op til 10 personer samt toilet med
brusekabine. Farve tv og radio. Huset er helårs isoleret og el-opvarmet.
I forbindelse med huset er der sandkasse og gyngestativ samt et udhus som indeholder
havemøbler. Endelig er der ”Hundehuset” med 2 køjepladser som kan lejes særskilt.
Huset ligger på en 2500 m2 dejlig naturgrund yderst på Sjællands Odde, ca. 200 m fra Sejerø
Bugten og 1500 m fra Kattegat. Hvor der begge steder er gode bade- og fiskemuligheder.

Ledige uger i sommerferien.
Uge 25. 26 og 27
Pris:
Enkelt dage
Weekend
Påsken
Bededagsferien
Pinsen
Kristi himmelfart
Hel uge i skoleferier
Hel uge ellers

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

110,300,700,465,465,600,1.500,1.200,-

Bestilling sker ved henvendelse til Jørgen Karlsen tlf. 52 32 69 01.
Husk at skrive i rapport bogen efter besøg – så er du med til at skrive SSK’s historie.

8

ART
Berggylte
Brosme
Fjæsing
Grå Knurhane
Havkat
Havørred ( hav )
Havørred ( kyst )
Hestemakrel
Hornfisk
Hvilling
Ising
Laks ( hav )
Lange
Lubbe
Makrel
Multe
Pighvar
Rødfisk
Rødspætte
Sej
Sild
Skrubbe
Slethvar
Torsk
Torsk
Ål
Ålekvabbe

VÆGT
0.800 kg
4.500 kg
0.180 kg
0.320 kg
2.750 kg
9.000 kg
7.850 kg
0.165 kg
0.940 kg
1.150 kg
0.340 kg
13.10 kg
20.60 kg
5.250 kg
1.700 kg
3.700 kg
1.400 kg
0.325 kg
3.700 kg
8.500 kg
0.320 kg
1.550 kg
1.025 kg
25.00 kg
25.00 kg
0.680 kg
0.100 kg

LÆNGDE
36 cm
71 cm
30 cm
34 cm
62 cm
91 cm
74 cm
25 cm
91 cm
51 cm
34 cm
103 cm
161 cm
75 cm
50 cm
61 cm
40 cm
27 cm
67 cm
89 cm
35 cm
47 cm
48 cm
121 cm
137 cm
73 cm
30 cm

DATO
23.12.00
26.06.96
10.08.02
05.06.99
06.06.00
26.05.95
27.05.95
10.08.02
02.05.93
16.08.94
18.05.97
29.03.97
06.05.00
07.06.00
05.08.95
13.09.03
03.08.02
09.07.00
09.01.00
06.05.00
21.11.99
05.06.00
22.06 98
22.01.03
09.07.97
30.07.04
27.08.97

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 Ingemann
Jan Gøtze
Bent Hansen
Jimmie Johansen
Jan Rasmussen
Jimmie Johansen
Klaus Aaes
Jesper H Jensen
Jeppe Lerche
Arne Felsted
Danny Sørensen
Jan Mehlbye
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
Havnsø Havn
Kikhavn
Kattegat
Øresund
Det Gule Rev
Øresund
Øresund
Sejrøbugten
Øresund
Det Gule Rev
Oddenhavn
Skovshoved
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Rekordliste ferskvand.
ART
Aborre
Brasen
Bækørred
Gedde
Guldfisk
Havørred ( å )
Karusse
Knude
Regnbueørred
Rimte
Rudskalle
Sandart
Skalle
Skælkarpe
Spejlkarpe
Stalling
Suder
Ål

VÆGT
2.000 kg
2.500 kg
2.200 kg
12.50 kg
1.300 kg
7.600 kg
2.300 kg
2.600 kg
6.050 kg
1.800 kg
1.050 kg
8.200 kg
0.800 kg
10.50 kg
16,50 kg
0.875 kg
3.675 kg
1.400 kg

Cm
46 cm
55 cm
56 cm
120 cm
40 cm
84 cm
44 cm
64 cm
75 cm
47 cm
40 cm
? cm
36 cm
76 cm
? cm
43 cm
58 cm
82 cm

Sporvejenes Sportfiskeklub’s sommerhus.
DATO
15.02.04
10.07.99
22.09.95
28.06.00
22.06.98
13.05.92
21.04.95
13.01.00
26.07.97
27.11 96
08.07.02
14.07.00
23.10.99
12.06.02
12.10.03
21.05.97
31.05.02
20.07.96

FANGER
Henrik Varmer
Jimmie Johansen
Jimmie Johansen
Michael Poulsen
Toke Kruse
Jacob Sørensen
Jonas Stenvinkel
Jimmie Johansen
Jonas Stenvinkel
Jimmie Johansen
Jimmie Johansen
Michael Poulsen
Klaus Aaes
Jimmie Johansen
Kasper Mortensen
Klaus Aaes
Jimmie Johansen
Jimmie Johansen

STED
St. Vejle å
Løje Sø
Kongeåen
Furesøen
Utterslev mose
Gels å
Gentofte sø
Furesøen
ST.Rosenbusk
Tryggevælde å
Sø ved kbh
Kattinge sø
Tryggevælde å
Sø ved kbh
Kalvemosen
Kongeåen
Donse Dam
Furesøen

Som jeg skrev i min beretning har vi lavet en byttehandel med Sporvejenes Sportfiskeklub.
Vi kan leje deres sommerhus, og de kan leje vores.
Huset ligger på Røsnæs har 2 værelser med 2 enkelt senge, samt mulighed for opredning af 2
gæstesenge i stuen. Til sommerhuset hører der båd med motor til.
Priser; 01.11 – 15.03. 180,00 kr. pr. døgn. Huset skal lejes for min. 2 overnatninger i denne
periode.
Priser: 16.03 – 31.10. 165,00 kr. pr. døgn. 1 uge koster 1.100,00 kr.
Alle priser er incl. el og vand.
Bestilling; Kontakt kasser Per Lillundal tlf. 38 10 89 88.

Aktiviter i Haps
Madlavning
Madlavning ved Henrik, den 15.03.05 og den 26.04.05.
Henrik vil endnu engang eller to, vise sin kulinariske evne med fisk og give os nogle nye
opskrifter. Undervisning og prøvesmagning vil finde sted på ovennævnte datoer.
Fluebinding
Hver anden tirsdag i måneden, er der fluebinding ved Stig Sørensen.

Kystture 2005:
Den 26.02. kysttur
Den 11.-13.03. Weekendtur Sjællands Odde
Den 02.04. kysttur
Den 08.-10.04. Weekendtur Sjællands Odde
Den 07.05 kysttur
Den 21.05 kysttur
Tilmelding sker ved henvendelse til Flemming Bargholz
tlf. 39 69 71 07.
Turen går til Omø.
Igen i år vil Holger stå for en tur til Omø, vi kan være 7 mand i huset så hurtig tilmelding
kan anbefales. Prisen for turen vil ligge omkring 500,00 kr. Dette dækker kørsel, færge, mad
og ophold i sommerhus. Datoen for afgang er 15.04.05 og hjemkomst den 17.04.05.
Tilmelding til Holger på tlf. 45 80 75 46.
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Juniorsiden.

Rekordliste udland.

Der er fortsat åbent i HAPS hver mandag for juniorer.
Kom forbi, få en snak med kammeraterne – se film, lav blink eller bind fluer.
Den fjerde tirsdag i hver måned er der fluebindingsinstruktion ved Stig Sørensen. Næste
gang den 22. marts. Herefter den 26. april og den 24. maj.
Klubben har et juniorteam af erfarne Store Vejle å fiskere (ved Ishøj) – aborre over 2 kg og
havørred over 7 kg.
Pinsetur: 14. – 16. maj til klubbens sommerhus på odden – lige midt i hornfiskesæsonen.
Tilmelding Bent Hansen tlf. nr. 22410414.
Juniorer er velkomne til at deltage på seniorernes kyst- og havture.
Kyst ture:
Den 26.02.2005
Havørred
Den 11.-13.03.2005 Havørred
Weekendtur Sjællands Odde
Den 02.04.2005
Havørred
Den 08.-10.04.2005 Havørred
Weekendtur Sjællands Odde
Den 07.05.2005
Hornfisk
Den 21.05.2005
Hornfisk og Havørred
Pris pr. tur ca. 50,- kr. Pris på turene til Sjællands Odde vil blive oplyst ved tilmelding.
Tilmelding sker ved henvendelse til Flemming Bargholz 39 69 71 07.

Havture:
Den 05.03.2005
Den 07.05.2005
Den 02.06.2005
Den 12.06.2005
Den 24.07.2005

torsk
hornfisk og torsk
fladfisk
torsk
makrel

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

Vægt
15.00 kg
85.00 kg
4.500 kg
11.90 kg
1.100 kg
1.120 kg
8.250 kg
2.50 kg
7,000 kg
2.750 kg
9.800 kg
2.30 kg
12.62 kg
17.00 kg
17.00 kg
17.00 kg
58.00 kg
14.50 kg
14.50 kg
0.900 kg
19.00 kg

Dato
09.97.98
05.12.00
05.12.00
10.04.98
17.08.92
03.07.92
02.09.00
08.08.03
13.07.00
29.07.01
24.03.96
02.08.03
19.07.98
13.05.95
03.05.97
23.04.00
11.01.02
05.08.03
05.08.03
14.01.02
25.07.99

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

Sted
Porto Rico
Mauritius
Mauritius
Langsund
Finstadåen
Sverige
Blekinge Kyst
Røst
Mørrumsåen
Simrishamn
Kåseberge
Røst
Mørrumsåen
Pugavigen
Pugavigen
Simrishamn
Lake Nassar
Røst
Røst
Lake Nassar
Porto Rico

pris 150,- kr. fra Helsingør
pris 150,- kr. fra Vedbæk
pris 150,- kr. fra Vedbæk (aftentur)
pris 150,- kr. fra Vedbæk
pris 250,- kr. fra Sjællands Odde

Alle havture er med skibet Skjold.
Tilmelding sker ved henvendelse til Steen Karlsen tlf. 59 32 62 26.
Der vil være fælles transport fra Buddinge station til alle ture.
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Mindstemål, fredningstider og fredningsbælter.
Fisk
Bækørred
Helt
Laks
Stalling
Aborre
Brasen
Gedde
Kape
Karusse
Knude
Rudskalle
Sandart
Skalle
Suder
Søørred
Ål
Havørred
Havkat
Hornfisk
Ising
Lange
Lubbe
Makrel
Pighaj
Pighvar
Rødspætte
Sej
Sild
Sildehaj
Skrubbe
Slethvar
Torsk

Mindst
Fredet
30 cm 16/11-15/1
36 cm 1/11-31/1
60 cm 16/11-15/1
33 cm 15/3-15/5
1/4 - 30/4
1/5 - 31/5
40 cm 1/4 - 30/4
1/4 - 30/4

50 cm

1/5-31/5

40 cm
45 cm
40 cm

16/11-15/1
16/11-15/1

25 cm
30 cm
30 cm
30 cm
27 cm
40 cm

15/1-30/4

25,5 cm 15/1-15/5
30 cm
35 cm

Fiskeriloven fastsætter som udgangspunkt et
fredningsbælte på 500 meter ved åers, bækkes og
indvandes udløb eller udmunding i have eller
fjorde, hvis udløbet er mindst 2 meter bredt. Hvis
udløbet er mindre end 2 meter bredt, gælder
fredningsbæltet i perioden 15. september til 15.
marts med mindre vandløbet er omfattet af en
særlig fredningsbestemmelse/bekendtgørelse (se
nedenfor) .I fredningsbælterne er det dog tilladt i
august, september, oktober og november måned at
anvende ovenvandsruser bestemt til fangst af
blankål.
Et fredningsbælte vil være
formet som en halvcirkel,
med radius på 500 meter,
regnet fra midten af udløbet. Ved fredningsbælterne
skal der altid i lige retning
ud for udløbet være
uhindret gennemgang til
fredningsbæltet på en
strækning, der har en bredde af mindst 500 m og en
dybde på mindst 100 m. Denne zone kaldes for en
gennemgangszone. Zonen er 500 meter bred og 100
meter dyb. Ministeren kan, hvor forholdene efter
hans skøn er ønskeligt, fastsætte et større eller
mindre fredningsbælte end de 500 meter. Der kan
fastsættes andre retningslinier eller anden længde
for den fredede gennemgangs-strækning. Der kan
lige-ledes fastsættes anden form for fredning i
fredningsbæltet, ligesom den nævnte anvendelse af
åleruser kan forbydes. Der kan desuden, såvel
indenfor som udenfor fjordes udmunding i havet,
fastsættes et fredningsbælte, indenfor hvilket
fangstredskaber ikke må bruges.

Fiskeri i Utterslev Mose.
Fiskeretten i Utterslev Mose er tildelt SU.
Fiskeri er kun tilladt for kortindehavere med dateret fangstrapport, og gyldigt SU-medlems
nr. fra en forening under SU.
Fiskekortet/Medlemskortet skal bæres synligt!
Der må kun fiskes indenfor de med hvide pæle afmærkede fiskepladser, og kun fra bredden.
Isfiskeri er forbudt.
Fiskeri øst for Hareskovvej er forbudt i perioden 1. marts – 30. april.
Fiskeri vest for Hareskovvej er forbudt i perioden 1. marts – 30. juni.
Fiskekortet giver kun adgang til at fiske med én stang.
Fiskeri trods glemt kort, betragtes som tyvfiskeri og vil blive anmeldt til politiet.
Fiskeri med levende agn er forbudt.
Fiskeri med levende orm og maddiker er tilladt.
Der må højest hjemtages 1 gedder pr. fiskedag. Gedder under 60 cm. og over 80 cm. skal
genudsættes, levende og skånsomt.
Der skal skrives i fangstrapporter for hver fiskedag.
Enhver kortindehaver skal på forlangende fremvise sit fiskekort til SU’s kontrollanter, samt
til enhver anden kortindehaver.
SU kan til enhver tid forbyde fiskeri på en eller flere pladser, såfremt dette skønnes
nødvendigt.
Der må ikke efterlades affald af nogen art på fiskepladserne. Fiskeline og -kroge må ikke
efterlades i papirkurve eller affaldsspande.
Der må ikke graves, ligesom der skal tages mest muligt hensyn til dyre- og planteliv. Mister
man liner, kroge eller andet fiskeudstyr, skal du skrive en seddel med opgivelse af hvad du
har mistet, hvor det er mistet, plads nr. og en lille beskrivelse. Denne seddel skal sendes til:
Michael Street, Smaragdvej 12, 2730 Herlev.
Parkreglementet skal nøje overholdes, og skader som den enkelte forvolder, er
vedkommendes eget ansvar.
Benyttelse af fiskekortet er accept af ovenstående bestemmelser.
Overtrædelser behandles af SU’s bestyrelse.
Er din fangstrapport udskrevet, kan den byttes til en ny hos: ”Sportsdres”, ”Sports-Centret”
og ”Hvidovre Sport”.

Særlige bestemmelser om fredningsbælter
Der findes en række lokale regler, som fastsætter
særlige fredningsbælter i et lokalt område. Disse fredningsbælter kan enten variere i
størrelse, tidsperiode eller redskaber, som kan anvendes i fredningsbæltet. Disse kan du læse
om på www.sportsfiskeren.dk.
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JK Pokalen
Jørgen Karlsen pokalen er en evigt vandrende pokal, som bliver tildelt den som fanger den
største havørred eller laks på Sjællands Odde i løbet af året. Sjællands Odde er defineret som
følger, fra Klint havn og op forbi Ebbeløkke videre til Odden Havn og ud til Gniben, derfra
på Sejerø siden ind til Søndervang forbi Overby og ind til Vikingeborgen. Fisken kan fanges
på klubture eller på private ture, fisken skal tilmeldes til rekordudvalget med vægt og længde
samt dato og selvsagt fanger. Pokalen bliver uddelt på generalforsamlingen i februar

Aborre Pokalen
Er en evigt vandrende pokal, der bliver tildelt den der fanger den største Aborre i løbet af
året. Dette være sig på enten privat eller klub ture, dog skal den tilmeldes til rekordudvalget
med vægt, længde, dato og fanger. Pokalen bliver uddelt på generalforsamlingen i februar.

Forbundsfællerne
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Danmarks Sportsfiskerforbund er landets største og mest indflydelsesrige organisation, når
det gælder om at varetage specielt sportsfiskernes miljøinteresser – f.eks. kæmper man
fortsat indædt for mere kontrol med garn ved vore kyster – og gerne yderligere restriktioner,
som kan bedre forholdene for vores fiskebestande.
Udover at støtte forbundet får du for dit medlemskab en række rabatter på fiskevande,
færgeoverfarter m.m. samt ikke mindst forbundets medlemsblad Sportsfiskeren 11 gange om
året.
Alt dette for kun 250 kr. årligt – ring til Lars Remtoft 39 66 64 40 og meld dig ind.
Se desuden forbundets hjemmeside www.sportsfiskeren.dk.
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