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Vinduespolering
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Gardin-rens
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Hvem – Hvad – Hvor
Formand
Steen Lange Jensen
Møllehøj 1
3400 Hillerød
48285448 40682858
Stenlange@mail.dk
Næstformand
Ole Nørretranders
Kildebakken 17 st tv
2860 Søborg
39693733 26746498
o_noerretranders@hotmail.com
Kasserer
Lars Remtoft
Nordvad 8
2860 Søborg
39666440
famremtoft@oncable.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Jimmie Johansen 36490315 26874774
Jan Rasmussen 44537808
Bent Hansen
39677886
Bestyrelsessuppleant
Claus Seesstedt 25629872
Claus@seestedt.dk
Havture
Jimmie Johansen 36490315 26874774
Tilmelding
Steen Karlsen
59326226 21760477
Kystture
Stig Sørensen

Klublokale
Telefonvej 8
2860 Søborg
I kulturhuset
Klubaften vær tirsdag imellem 19.00 og
ca 21.30
Båden i Bagsværd Sø
Jimmie Johansen 36490315 26874774
Bestilling af båden og køb af
nøgle til en pris af kr. 50,-

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.
Huset på Odden
Eftersyn og udlejning
Steen Karlsen
59326226
Oddenvejen 340
4583 Sjællands Odde
Su – Både
Bådreservering:
Hvidovre Sport 31751315
Festudvalget
Bestyrelsen

36771710 61269490

Juniorafdelingen
Steen Lange Jensen

Rekord og Pokaludvalget
Jimmie Johansen 36490315 26874774
Engstrupgårdsvej 42
2650 Hvidovre

Forside foto
Per Karlsen
Havørred fra Sverige
2,75 kg

Forbundsfællerne
Forening i Søborg som er medlem af
Danmarks Sportsfisker Forbund.
Formand Lars Remtoft 39666440
Hjemmeside
www.ssk-fiskeklub.dk
Ole Nørretranders 39693733
Indlæg til hjemmesiden sendes til
o_noerretranders@hotmail.com
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Næste blad udkommer november 2008
- - - - - - - Alle indlæg er velkomne - - - - - - Indlæg til Topøjet senest den 1. oktober til Jimmie Johansen.
www.ssk-fiskeklub.dk
Web-redaktøren / Ole Nørretranders

Nye Medlemmer:
Har du en fiskekammerat der ikke er medlem – så inviter ham/hende med i klubben
og/eller fortæl ham/hende om SSK – vi kan godt bruge flere medlemmer.
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Formandens klumme

Søborg Sportsfiskerklub
Vi er i skrivende stund på vej ind i sommerferien, hvor de fleste sikkert er sammen
4
med familien, men det giver også mulighed for at komme ud at fiske lidt mere end
vores hektiske hverdag normalt tillader. Jeg har kendskab til flere medlemmer, som
allerede har den ene fod ude af huset på vej til Norge for at prøve lykken efter nogle laks.
Vi har lige overstået endnu en arbejdsweekend i vores nye hus på Odden og vi er
nået rigtig langt. Vi mangler dog lige finishen for at huset står helt færdig, så weekenden den 20-21/ 9 er sat af til arbejdsweekend, da vi gerne skulle af med
den mangelliste, som vi stadigvæk har.
Personligt synes jeg, at der er 5-6 personer som klubben har trukket store veksler på
i dette byggeri (det går også ud over deres familie), derfor vil jeg opfordre jer alle
til at se, om I ikke kan hjælpe i hvert fald den ene af dagene, så vi bliver helt færdig
til glæde for os alle samme.
Søborg Sportsfiskerklub fylder 50 år søndag 9. oktober 2008, vi har i bestyrelsen
tænkt os markere dagen, nærmer vil følge - men sæt timer af den 9. oktober 2008.

JA – jeg vil gerne høre nærmere om klubben!
Navn:

Gade

Postnummer og by

Mobil og fastnet tlf.

Knæk og Bræk
Steen

Email

Blanketten sendes til

Kasser Lars Remtoft
Nordvad 8
2860 Søborg
Tlf. : 39 66 64 40

Foreningens
hjemmeside
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Eller e-mail : famremtoft@oncable.dk
http://www.ssk-fiskeklub.dk/
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Beliggenheden for vores nye klublokale
Husk klubmøde i det nye klublokale, Telefonvej 8, hver tirsdag fra kl. 19:00

Hjemmesiden www.ssk-fiskeklub.dk.
For at få mere liv på vores hjemmeside, vil vi meget gerne modtage billeder og historier til denne.
Det eneste du skal gøre er at sende et – bemærk et – billede og en lille historie til
vores Webredaktør Ole Nørretranders – e-mail o-noerretranders@hotmail.com – så
kommer du på nettet.
Det behøver absolut ikke være en rekordfisk, da vi gerne vil have hjemmesiden, til
at fungere som en ”levende” fangstjournal for SSK.
Lars Remtoft
Bestyrelsen.

50 år
Søborg Sportsfiske klub har 50 års jubilæum den 9. oktober 2008, sæt
derfor allerede nu kryds i kalenderen så du ikke går glip af denne begivenhed. Oplysninger om tid og sted vil blive oplyst senere i jubilæumsnummeret af Topøjet.
Bestyrelsen
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Den var 8,04 kg og 95 cm. lang, en meget flot fisk.

Havture 2008
13.09
04.10
08.11
27.12

fra Helsingør efter flere arter
fra Vedbæk efter torsk og sild
Fra Vedbæk efter torsk kastefiskeri
fra Helsingør efter torsk

07.00 til 17.00
07.00 til 12.00
07.00 til 12.00
07.00 til 12.00

Pris 560.00
pris 220.00
pris 220.00
pris 220.00

500.00
170.00
170.00
170.00

Til turen den 13.09 er der bestilt varm mad til frokost - derfor den lidt højere pris.
Alle tider er afgangstider fra havnen samt ankomsttider til havnen.
Kørsel fra Buddinge Station er kl. 06.15 på morgenture og kl. 12.00 på Sjællands Odde turen.

Ok de fås større, (og også mindre) men det var min første skandinaviske laks overhovedet, så selvfølgelig var det fedt at opleve.
Alt i alt har det givet en tro på at det KAN lykkes, bare man bliver ved, og allerede
nu overvejes en tur samme sted til efteråret, her er det bare de store havørreder som
står på menuen.
Med venlig hilsen
Frank Hagelund

NB! NB!
klubben har 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.

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.

Pointsystem havtur
Navn
Jimmie Johansen
Steen Karlsen
Svend Christensen
Jørgen Steffensen
Lisbeth Schierbeck
Per karlsen
Paul Jacobsen
Søren Kjærgård
Danny Hinz
Kasper Kristensen
Karsten
Hans Christian
Steen L Jensen
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12.01 09.02 16.02 08.03 15.03 16.03 10.05 27.07 point
5
3
214
27
3
3
6
38
299
5
3
25
3
3
9
3
51
19
3
5
3
23
53
5
3
29
37
5
5
97
97
3
5
28
36
25
9
34
3
3
6
3
3
6
9
9
28
28
43
43
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Omkring kl. 18.30 besluttede jeg mig for at tage en stykke på ca. 200 meter meget
koncentreret, så samtlige millimeter af åen skulle gennemfiskes, men først på de
sidste 20 meter så jeg fisk i overfladen. Det er lige inden et stryg, og jeg så flere
fisk komme op fra stryget, så et eller andet sted var det stadig muligt at holde humøret oppe.
Efter at have kastet i niveauet 100-150 gange over samme sted, hvor jeg VIDSTE
at der stod fisk, kom hugget. Sådan et hug efter 14 timers resultatløst fiskeri, kommer altid overraskende, og fisken sprang da også i samme sekund over vandet, og
spinneren fløj ud af kæften på den, mens den var i luften.
Første tanke var at det var så chancen denne gang jævnfør min egen lille statistik.
Men OK man nåede lige at mærke suset, og det kan man som bekendt leve på et
stykke tid.
Efter den oplevelse ville jeg lige sætte mig lidt, men øjeblikket efter synede 2 nye
fisk sig nøjagtig samme sted, og så var der ikke andet at gøre end at fortsætte det
intensive fiskeri. Og den sidste oplevelse gjorde at man var lige lidt mere tændt nu.
Efter 10 min. kom det er tungt hug dybt i vandet, ja på grænsen til noget som mindede om et bundhug, men det kunne det jo ikke være, da min spinner havde været
over samme
15sted 150 gange, uden at mærke bunden, så et ordentligt tilslag, og sørme om ikke linen begyndte at bevæge sig opstrøms.
En laks var gået på krogen og fighten tog sin begyndelse. Det første jeg tænkte var
at bare den nu ikke gik ned i stryget, for i klar erindring stod Remtofts fisk for et
par år siden, samme sted, som omgående gik i stryget og hev 150 meter line af, og
knækkede linen. Min fisk gik ca. 10 meter opstrøms, men vendte så, for at gå ned i
stryget, og jeg havde ikke en chance for at holde den. Ude på 50-60 meter line
stoppede den pludseligt og jeg holdt den så hårdt som min 0,17 mm fletline tillod.
Nu var de andre kommet til og kommenterede kraftigt - den er vel 3 kg. sagde ene,
og farvet sagde den anden, ok så måske 5 kg. var der en som sagde, men hvad ved
de om laks!!
Efter at laksen havde sundet sig lidt, godt nede i stryget, begyndte den pludseligt at
gå opstrøms dels af egen fri vilje, dels mit hårde træk i linen. Og sørme om ikke
den lod sig føre 50-60 meter opstrøms stryget, og ind i rolige strømme, hvor jeg nu
havde mulighed for at trætte fisken og gøre klar til landingen. Ingen havde faktisk
endnu set fisken, da den gik dybt, men efter ca. 20 min. så vi den første gang, og nu
begyndte den for alvor at vise træthedstegn, og efter yderligere et par minutter,
hvor den nu var kommet i overfladen, vendte den sig om på siden og kunne stille
og roligt lade sig føre ind i det store fangstnet.

Havtur referater
Trolleture i maj.
Desværre kom bladet for sent ud, så disse ture blev ikke til noget. Men jeg vil prøve at arrangere nogle ture på et senere tidspunkt.
Jimmie
Havtur den 10.05.2008.
Det er ikke til at forstå, men vejret var for godt. Sol 25˚og ingen vind. Så vi drev
ikke en meter og det skal man for at fange noget, når det handler om kastefiskeri.
Men vi havde en dejlig tur, selvom det kun blev til 1 torsk og 7 hornfisk.
Jimmie
Havtur den 27.07.2008
Makreltur fra Sj. Odde.
Vejret kunne ikke have været bedre, blå himmel 30˚ og næsten ingen vind.
Vi sejlede fra havnen kl. 14 og på vej ud mod fyret blev der spist frikadeller og kartoffelsalat. Ved fyret blev det til 5 makreller. Så sejlede vi længere ud, her var der
desværre heller ikke mange makreller så tilbage mod fyret. Ved fyret ramte vi en
stime og hurtigt blev det til 70 makreller ombord.
I et stop blev der set et meget stort plask omkring 500 meter fra båden, tun, hval eller hvad ved vi, men stor var den – vildt.
Resten af turen blev der fisket langs revet og i alt fangede vi 105 makreller – ikke
mange – men nok til at det blev en god tur.
Jimmie

Alle incl. mig selv var alligevel noget overrasket - drengene var pludselig mundlamme, da de så fisken på land, kanon sølvblank, og givet noget større end deres
bud på 3 og 5 kg.
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Historier fra SSK-medlemmer

Historier fra SSK-medlemmer

Møn uge 15, 2008
Jeg er nyt medlem fra i år og fik lige lyst til at sende lidt billeder fra min tur til møn
i uge 15.

Den 21. juni 2008 var det så 4 gang jeg skulle prøve lykken i Mørrum.

Jeg arbejder til daglig på gladsaxe rådhus, her havde jeg i uge 15 været så heldig at
kunne leje et sommerhus på møn ved raabylille strand. ankom mandag aften og var
straks ved vandet for at inspicere, stangen blev luftet i ca 2 timer uden jeg mærkede
noget. tirsdag morgen var jeg tidlig på færde og fik 2 havørreder på morgenfiskeriet
( 43 og 45 cm ) herefter mærkede eller så jeg intet. Onsdag var det vindstille og
torsdag morgen ligeså, men torsdag over middag friskede vinden op fra sydøst og
solen tittede frem, dette fik ørrederne til at gå amok på 2 timer fik jeg 3 ørreder på
land og havde hug fra flere, sender billeder af de to største. De vejede 2 kg 59 cm 4,2 kg 67 cm.
Alle fiskene blev fanget på en 28 grams bornholmerpil i sølv/grøn.
Med venlig lystfiskerhilsen
Carsten Nielsen

Jeg havde endnu ikke så meget som mærket et nap, de foregående 3 gange, men
hvad gør man ikke for at ramme "dagen" hvor lykken måske tilsmiler en.
Man læser og ser mange billeder om ekstremt flotte fisk fra Mørrum, men ser man
på min statistik, så er chancen endog meget lille. På 3 ture af 5 mand, med ca. 1215 timers fisker af hver, er der kun EN som mærker en fisk. Det er således sket på
mine sidste 3 ture at en af vennerne, fik hug, men desværre røg de alle af igen, men
store fisk, det var det.
Igen i år var vi 5 mand, som havde aftalt en tur på et privat stykke af Mørrum opstrøms de kendte stræk. Vi mødtes fredag aften i Søborg, og kørte i 2 biler afsted,
og sædvanen tro stoppede vi lige ved Laksens hus, for at se lidt på vandet og i
fangstrapporterne.
Med baggrund i at vandstanden var langt under det normale, at rapporterne var
uden fisk, kunne man tro at vi havde mistet modet. Men i den seneste uge havde
der været et omslag i vejret, dog ikke med megen nedbør, men et eller andet sted så
skal de laks altså op i åen, så hvorfor ikke nu. Optimister har vi altid været, og skulle det hele gå galt, så kunne vi se frem til den store grill arrangement, som vi plejer
at stable på benene fredag aften. Laksene hoppede som de plejer, så alene det, gav
jo blod på tanden.
Grill arrangementet forløb helt som forventet, intet manglede, ej heller et par pilsnere eller måske lidt mere, men hen ad midnat var vi trætte og krøb ind i vores primitive åbne træhytte, for at drømme om morgendagens fiskeri.
05.30 var vi nogle stykker som var ved åen, og der var da også ganske godt gang i
den, masser af action i overfladen, men traditionen tro ville de intet.
Lidt op af dagen kom de sidste ned til åen, og der blev virkelig fisket igennem, men
udover et par gedder og nogle aborrer, mærkede ingen noget til de store laks.
Henover dagen så vi mange fisk i overfladen og en del helt over vandet, og fælles
for dem helt over, var at de alle var blanke, men lige meget hjalp det, ingen fisk
ville smage vores kroge.
Efter en forrygende frokost, som endnu engang bestod af burgere og hot wings fra
grillen, fortsatte fiskeriet til langt ud på eftermiddagen, og der er her bukkene skilles fra fårene, men vi består åbenbart udelukkende af bukke, så alle mand gik fortsat til den.
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Weekeedtur 25-27/4-08
Egon Larsen og Steen Lange var de eneste deltagere, som kunne komme fra fredag
på denne weekendtur - så vi nåede at få glæde af vores nye superterrasse og aften
fiskeriet - dog uden at fange noget.
Lørdag morgen var vi oppe kl. 03.00 for at spise morgenmad - da vi havde aftalt
med Stig Sørensen, at vi ville mødes med ham oppe på revet kl. 03.30.
Vi fiskede revet igennem, men først omkring kl. 05.00 begyndte vi at fange nogle
hornfisk, Stig 2 stk., Egon 1 stk. og Steen 3 stk. - vi kørte hjem til huset og spiste
morgenmad engang til og forsatte til havnebyen. Her fik Stig 1 stk. hornfisk - Stig
kørte hjem herfra, da han skulle til fest om aftenen. I stedet kom Pierre Post, som
havde været til fest fredag aften - måske den samme, som Stig kørte hjem til ? Vi
fik ikke flere fisk lørdag - men god mad lørdag aften.
Søndag var det kun Steen, som stod op tidlig. Det blev til en hornfisk på revet og så
var Steen nødt til at tage hjem pga. af konfirmation.
Egon og Pierre fiskede neden for huset og det blev til 3 hornfisk - Egon 1 og Pierre
2 stk.
mvh Steen Lange
Hornfiske tur 17/05-08
3 mand afsted Egon Larsen, Ole Nørretrander og Stig Sørensen.
Vi tog på Nyby men der var lidt større bølger end vi forventede. Efter en times fiskeri og et par hornfisk så kørte vi til Østrup men der var lidt større bølger. Det
endte med at vi kørte til Reersø der var læ, det blev til 4 hornfisk og en flot skubbe
på 640 gram renset til Ole, Egon 0 fisk og Stig 4 hornfisk. Alt i alt en hyggelig tur.
Vi kan godt bruge at der er flere der deltager på turene.
Sommer Hilsen Stig Sørensen

Huset på Odden
Huset er et nyt træhus på 115 m2 som er helårs isoleret og el opvarmet. Huset har en stor stue
med et åbent køkken, med elkomfur og ovn. Der er service til 12 personer samt køl / frys.
Toilet med gulvvarme og brusekabine, der er 4 soveværelser - i 2 af dem er der 2 senge og i
de 2 andre er der 4 senge. I forbindelse med huset er der en 20 m2 overdækket terrasse samt
25 m2 åben terrasse og et udhus som indeholder fryser, havemøbler samt grill. Huset ligger
på en 1250 m2 dejlig naturgrund yderst på Sjællands Odde, ca. 200 m fra Sejerø Bugten og
1500 m fra Kattegat, hvor der begge steder er gode fiske og bademuligheder. Indkøb gøres i
Havnebyen ca. 5 km væk.
Pris: pr 01.01 2008.
Enkelt dage
Weekend
Påsken
Bededagsferien
Pinsen
Kristi himmelfart
Hel uge i skoleferier
Hel uge ellers

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

200,500,1100,650,650,900,2.500,2.200,-

Huset er ledigt og kan lejes på følgende tidspunkter:
12. – 14. september
26. – 28. september
17. – 24. oktober
7. - 9. november
21. – 23. november og frem
Bestilling sker ved henvendelse til Steen Karlsen tlf. 59 32 62 26
Hjemmeside: www.ssk-fiskeklub.dk

Top 5 i kystpoint
Stig Sørensen 39
Ole Nørretrander 28
Steen Lange
23
Egon Larsen
19
Perrie Post
13
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Huset på Odden, Arbejdsweekend Juni 2008.
Så er årets anden arbejdsweekend gennemført!
7 mand og en kvinde var af sted lørdag/søndag.
Huset skulle have anden gang maling! Havde det ikke været for et uvejr søndag var
vi da også blevet helt færdige – nu mangler lidt i gavlen, men mon ikke, det bliver
klar i løbet af ferien.
Mangellisten er nu nede på halvanden side, og langt det meste er småting.
Så der vil fortsat være afsat arbejdsweekender – den næste i september d. 20. –
21. september – tilmelding til Lars Remtoft eller Steen Lange.
Som udgangspunkt vil der i fremtiden være mindst en arbejdsweekend pr. halvår,
således at huset kan holdes i rigtig god stand!
Og endnu engang du behøver ikke at være håndværker, vi har gode instruktører, og
nogen af os kan altid rydde op! – så tøv ikke, det kan faktisk være en rigtig hyggelig dag – vi er jo ikke på akkord!

Steen’s Fiskegrej

På Sjællands Odde har jeg Danmarks mindste grejbutik. Den har et pænt udvalg af
endegrej, stænger, hjul, line samt andre småting.
Er man til medefiskeri har jeg også levende børsteorm ….
Adressen er Oddenvejen 340, 4583 Sjællands Odde
Tlf.: 21 76 04 77 / 59 32 62 26

Lars Remtoft

Kystture
13.09
04.10
24-26.10
15.11
13.12

Morgen tur efter havørred.
Dagtur efter havørred.
Weekend tur til Odden.
Dagtur efter havørred.
Juletur til stedet året sidste tur.

Tidspunkt for fra Budding Station, vil blive oplyst ved tilmelding.
Tilmelding til en dags ture senest torsdag før.
Tilmelding til weekend ture senest en uge før.

Tilmelding sker ved henvendelse til Stig Sørensen
Tlf. 36 77 17 10 eller 61 26 94 90

Kysturleder søges!
Vores mangeårige kystturleder Stig stopper med udgangen af året.
Vi har derfor brug for en ny turleder til at stå for klubbens kystture.
Jobbet består i at arrangerer ca. 1 tur om måneden her af 2 weekend turer, normalt
til vores hus på odden.
Du er naturligvis velkommen til at præge steder og antal med dine ideer.
Har dette din interesse – så kontakt formanden for en nærmere snak!
Bestyrelsen
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