Søborg Sportsfisker Klub
August 2005
Steen og Steen med torsk fra
havturen den 12. juni 2005

Hvem – Hvad – Hvor
Næstformand
Holger Håkanson
Egehegnet 93
2850 Nærum
45807546

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.

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

Hundehuset
Ved huset på sjællands Odde. Kan
benyttes til overnatning på private
fisketure. Nøgle fås hos:
Jørgen Karlsen 59326901
Steen Karlsen
59326226 21760477

Formand
Jan Rasmussen 44537808

Bestyrelsessuppleant
Finn Bech Taabbel
Tabbel@get2net.dk

39670416

Su – Både
Bådreservering:
Hvidovre Sport 31751315

Havture
Jimmie Johansen 36490315 26874774
Tilmelding
Steen Karlsen
59326226 21760477

Festudvalget
Jan Rasmussen 44537808
Finn Taabbel
39670416

Kystture
Flemming Bergholz
Mårvænget 10b
2860 Søborg

Rekord og Pokaludvalget
Jimmie Johansen 36490315 26874774
Engstrupgårdsvej 42
2650 Hvidovre

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

39697107

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

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”.
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Næste blad udkommer november 2005
- - - - - - - Alle indlæg er velkommen - - - - - - Indlæg til Topøjet senest den 1. oktober til Jimmie Johansen.

Hjemmesideadresse:
Klubbens hjemmeside kan du finde på følgende adresse:
www.s-s-k.dk. Kan det være nemmere??
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Forbundsfællerne
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Tilbud efteråret – medlemskab resten af 2005 kr. 100,- !!!!!
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.

WWW.GREJBOXEN.DK
Butikkens Åbningstider:
Mandag til fredag 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.30
Vi har altid et godt tilbud til dig, ring og hør

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.

Butikken ligger på:
Ålekistevej 216 c 2720 Vanløse

Se desuden forbundets hjemmeside www.sportsfiskeren.dk.

Tlf.: 3874 0092 Fax.: 3874 0145

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

Kort over Utterslev Mose.

Tilmeldinger til JK Pokalen.
Jan Gøtze, Havørred 4,0 kg, 71 cm, fanget den 29. marts 2005 ved Gniben,
Skydebanen.

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.
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Huset på Odden.

Havture.
Dato
03.09
01.10
05.11
28.12

Fra Vedbæk efter torsk og makrel
Fra Vedbæk efter torsk og sild
Fra Vedbæk efter torsk og sild
Fra Helsingør efter torsk

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

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

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.
NB! NB!
Pr. 1. august 2005 har klubben kun 10 pladser på Skjold. Så hvis du vil med på en af turene
skal du tilmelde dig hurtigst muligt. Tilmeldingerne sker efter først-til-mølle princippet.

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 perioder for resten af 2005 og udlejning i 2006.
Huset er ledigt for udlejning i følgende perioder: fra sidste weekend i september, uge 42 og
resten af 2005.
Bestilling af huset i perioden 1. januar – 15. juni 2006, starter den 1. december 2005.

Tilmelding til Steen Karlsen 59 32 62 26.

Udlejning for efteråret starter den 1. juni 2005.

Afbud og Udeblivelse

Pris:

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.
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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.

Pointsystem Senior

Pointsystem junior

Jimmie Johansen
Svend Christensen
Søren Kjærgård
Finn Taabbel
Steen Karlsen
Lisbeth Schierbeck
Arne Feldsted
Pelle Ankersen
Holker Håkonson
Jørgen Steffensen

Steen Sørensen

56 points
17 points
35 points
32 points
33 points
34 points
17 points
9 points
13 points
7 points

28 points

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.
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Sporvejenes Sportfiskeklub’s sommerhus.
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.

Juniorsiden.
Juniorsæsonen i Haps starter den 5. september kl. 18.30.
Kom forbi så vi kan få en snak om efterårets aktiviteter.
Der vil fortsat være fluebinding med Stig – de resterende aftener planlægger vi sammen –
nogen skal have lavet stænger færdig.
I foråret forsøgte vi os med en række ture – som desværre ikke blev gennemført grundet
manglende tilmelding – vi giver dog ikke op. Så kom med jeres ønsker så forsøger vi igen !
Kyst ture:

Bestilling; Kontakt kasser Per Lillundal tlf. 38 10 89 88.

Aktiviter i Haps
Fluebinding
Hver anden tirsdag i måneden, er der fluebinding ved Stig Sørensen.

Kystture 2005:
Den 06.08.05
Den 03.09.05
Den 24.09.05
Den 08.10.05
Den 21.-23.10.05
Den 04.-06.11.05
Den 19.11.05
Den 17.12.05

Aften/nat tur Havørred
Tidlig morgen eller Aften/nat tur Havørred
Tidlig morgen eller Aften/nat tur Havørred
Tidlig morgen/dag tur Havørred
Weekend tur Odden Havørred
Weekend tur Odden Havørred
Tidlig morgen/dag tur Havørred
Juletur til Stedet kl. 8.00 Havørred

Tidspunkt for afgang Budding Station bliver oplyst ved tilmelding.
Tilmelding til en dags ture senes torsdag før.
Tilmelding til weekend ture senes en uge før.
Tilmelding Flemming Bargholtz tlf. 39 69 71 07 eller Stig Sørensen tlf. 36 77 17 10

Den 06.08.05
Den 03.09.05
Den 24.09.05

Aften/nat tur Havørred
Tidlig morgen eller Aften/nat tur Havørred
Tidlig morgen eller Aften/nat tur Havørred

Tidspunkt for afgang Budding Station bliver oplyst ved tilmelding.
Tilmelding til én-dags ture senest torsdag før.
Tilmelding til weekend ture senest en uge før.
Havture:
Dato
Junior
03.09 Fra Vedbæk efter torsk og makrel
07.00 til 12.00 150,00
01.10 Fra Vedbæk efter torsk og sild
07.00 til 12.00 150,00
05.11 Fra Vedbæk efter torsk og sild
07.00 til 12.00 150,00
28.12 Fra Helsingør efter torsk
07.00 til 12.00 150,00
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.
NB! NB!
Pr. 1. august 2005 har klubben kun 10 pladser på Skjold. Så hvis du vil med på en af turene
skal du tilmelde dig hurtigst muligt. Tilmeldingerne sker efter først-til-mølle princippet.
Tilmelding til Steen Karlsen 59 32 62 26.

Tilbud til alle medlemmer af Søborg Sportsfisker Klub.
FYLD EN FRYSER !
Som bekendt er der ikke torsk ved Sjællands Odde.
Derfor sejler jeg til Øresund, i uge 37 – mandag til torsdag. Hvis du vil være med til at fylde
en fryser med fisk, skal du blot kontakte mig på et af nedenstående telefonnumre.
Steen Karlsen

21 76 04 27 eller 59 32 62 26

6
7

