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Lars Remtofts
Havørred på
3.30 kilo
Fra
Ribe vester å
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Klublokale
Telefonvej 8
2860 Søborg
I kulturhuset
Klubaften vær tirsdag imellem 19.00 og
ca 21.00

Hjemmeside
www.ssk-fiskeklub.dk
Ole Nørretranders 39693733
Indlæg til hjemmesiden sendes til
o_noerretranders@hotmail.com
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Næste blad udkommer februar 2009

- - - - - - - Alle indlæg er velkomne - - - - - - Indlæg til Topøjet senest den 1. januar 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.

3

Formandens klumme
Vi har netop rundet vores 50 års jubilæum og vi vil fra bestyrelsens side gerne takke nuværende og gamle medlemmer som har hjulpet os med at få dagen til at blive noget særligt for
Søborg Sportsfiskerklub. Uden deres hjælp kunne denne dag ikke have ladet sig gøre.

Søborg Sportsfiskerklub
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Vi havde den store glæde at Ernst Pedersen, Ib Winter og John Bruns, som var med til at
starte klubben for 50 år siden, mødte op til vores reception. Af andre gamle brave Søborg fiskere, som kom denne aften var Alex Møller, Ole Ravn, Henning Larsen, Knud Nielsen, og
hvis man kigger rundt så også Poul Jakobsen, Erling Prickring, Egon Larsen og Jan Rasmussen og flere andre personligheder, som har gjort et stort arbejde for klubben.
Klubben fik flere flotte gaver som bestyrelsen vil forvalte, så alle der deltager i klublivet for
glæde af dem.
Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at så mange lagde deres vej forbi og gjorde det til en super aften, det er sådanne aftener, som gør at man gider bruge tid på frivilligt foreningsarbejde.
Vi har i september haft arbejdsweekend på Odden. Det var igen tordenskjolds soldater som
mødte op: lørdag var vi 9 mand, så der skete en hel masse - søndag var vi 3 tilbage og der fik
vi også en del fra hånden. Vi har stadigvæk en mangelliste, med ting som mangler at blive
gjort færdig. I vil blive informeret en gang til foråret om, hvornår næste arbejdsweekend er lidt fiskeri blev det også til: ti ørreder på land, de største fik Egon med en på 47 cm og Jimmi
med en på 57 cm og 1,9 kg

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

Gade

Postnummer og by

Mobil og fastnet tlf.

Email

Blanketten sendes til

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

Foreningens
hjemmeside

Eller e-mail : famremtoft@oncable.dk
http://www.ssk-fiskeklub.dk/

Den fører JK pokalen
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Beliggenheden for vores nye klublokale
Husk klubmøde i det nye klublokale, Telefonvej 8, hver tirsdag fra kl. 19:00

Hej Jan og Steen og alle gode venner i SSK.
Stort tillykke med 50 års dagen. Flot at I holder den gående i Søborg, men det er kun hvad
jeg har forventet af jer drenge, med det gode kammeratskab der findes i SSK.

I lokalet ved siden af døren med Søborgs navn på
Tak til Steen for besøget i sommer, det var en dejlig overraskelse at du kom en tur til Haderslev med et ”Topøje”, det gav mig en tur hen ad memory lane. Alle de gode oplevelser i
klubbens regi, de mange ture til kysten rundt Sjælland, Møn og Bornholm, og de spændende
ture til Norge med Jørgen og Bjørn som kompetente turledere.
Jeg husker min første Norges laks, ja det står lyslevende for mig. Det var i Fortunelven hvor
Alex, Jørgen og Niels Madsen havde købt dagkort på stykket ved cafeteriaet (vi andre fiskede ved campingpladsen), Niels havde op af formiddagen fået en grim hovedpine (det var de
norske øl, tror jeg). Jeg havde panodiller, Niels havde dagkort så en byttehandel kom i stand.
Efter frokost, i tredje kast, var der fast fisk og en rystende fisker i den anden ende, men Alex
og Jørgen var der med gode råd, så efter en god fight nettede Jørgen med et roligt snuptag fisken.
Glad og stolt var jeg men Niels tilgav mig aldrig, ja det pinte ham i mange år at en hovedpine kostede ham en pæn fisk. Det havde vi det sjovt med i mange år, ja venskabet tog ingen
skade. Kort fortalt, hygge og godt kammeratskab i SSK og må det fortsætte i de næste 50 år.
Tillykke og knæk og bræk
Preben Kallehave
P.s. Flere havørreder i det sønderjyske har stiftet fatalt bekendtskab med Sølvpil fra Søborg,
dog endnu ingen af betydelig størrelse, men det kommer !!!!
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Hjemmesiden www.ssk-fiskeklub.dk.

Rekordliste:
Saltvand Danmark
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Art

Vægt

Længde Dato

Fanger

Sted

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
Ålekvabbe

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
0.100 kg

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
30 cm

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
Torke Kruse

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
Skovshoved

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
27.08.97

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.

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 fangstrapport 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 du 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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Ugen efter stod den på fødselsdag lørdag i jylland , og ja jeg skulle over fredag aften, så
kunne jeg lige nå lidt morgenfiskeri – og resultatet ses på billedet ( forsiden )– 3,3 kg havørred fra Å !

Havture 2008

Tid

Senior

Junior

Derfor overskriften nu kører det, ikke at åhavørredfiskeri nogensinde bliver nemt, men nu
tror jeg for alvor på det, og ikke meget fiskeri kan måle sig med netop dette fiskeri.

08.11
27.12

Fra Vedbæk efter torsk kastefiskeri
fra Helsingør efter torsk

07.00 til 12.00
07.00 til 12.00

pris 220.pris 220.-

170.170.-

2009
småbåd efter torsk
småbåd efter torsk
fra Helsimgør efter torsk
småbåd efter torsk
småbåd efter torsk
fra Helsimgør efter torsk
fra Helsimgør efter torsk
fra Vedbæk efter torsk og hornfisk
fra Sj.Odde efter Makrel
fra Vedbæk efter torsk
fra Vedbæk efter sild og torsk
fra Vedbæk efter Torsk
fra Helsimgør efter torsk

07.00 til ?
07.00 til ?
07.00 til 12.00
07.00 til ?
07.00 til ?
07.00 til 12.00
07.00 til 12.00
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

Pris 300.Pris 300.Pris 250.Pris 300.Pris 300.Pris 250.Pris 250.Pris 250.Pris 350.Pris 250.Pris 250.Pris 250.Pris 250.-

250.250.200.250.250.200.200.200.300.200.200.200.200.-

Det lille vandløb med de store fisk, som hugger på nært hold, fantastisk natur med højtsvævende rovfugle og isfuglen der skyder henover åen !
Lars Remtoft.

10.01
18.01
31.01
15.02
21.02
28.02
14.03
02.05
02.08
12.09
10.10
21.11
27.12

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.
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.
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Havtur
Den 13. september Øresund
Vi blev desværre kun 6 personer på denne tur som startede fra Helsingør.
Det var meningen af vi ville fange så mange arter som muligt – selv om vejret igen drillede.
Der blev fanget sild – makrel – hvilling – knorhane – ising – skrubbe – rødspætte – sort kutling og hav karuse – ingen torsk.
Det meste fiskeri foregik med agn på lavt vand 5 – 15 meter. En dejlig dag / tur uden stress
og vi havde båden hele dagen.
Jimmie Johansen

Havtur
Den 4. oktober
Sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild, sild,
sild, sild, sild, sild, sild, sild, og nogle gange torsk.
Dette var hvad der var på denne tur. Så ikke dårligt når det er en silde tur.Vejret var frisk
vind og 12 grader.
Jimmie Johansen

2002 skete der så pludselig noget, Ribeforeningen manglede medlemmer, så nu kunne man
blive Amedlem uden ventetid – flere af os slog til, så i foråret 2003 var vi 4, der kunne påbegynde havørredfiskeriet i Gels Å – på det ”rigtige” stykke.
Spændingen var stor, ville det endelig lykkedes os at få gang i regelmæssig fangst af havørred.
Det første forår skulle vise sig at blive en succes – allerede anden aften var der gevinst. Jørgen fik en flot blank havørred på 2 kg ! – så optimismen var stor næste morgen. Og allerede
efter ½ time fik han en mere på 2 kg. Indrømmet jeg var misundelig, da jeg kig lidt ned af
åen efter at have beundret den smukke fisk. Begge fisk var taget på en kobber Mepps 3. Jeg
stod nu lidt og overvejede at udskifte min Flying Condom spinner, da jeg så en bevægelse
lidt nede af åen. Jeg kastede hurtigt 30 meter nedstrøms, og trak min spinner langsomt op
gennem åen. Og så! Lige bag spinneren kunne jeg se en havørred – som sekundet efter huggede ! Jeg råbte på Klaus som gik 100 meter længere opstrøms ! Og efter 10 minutter kunne
Klaus nettet min første gels å havørred –lynende blank og 4,4 kg !
Men træerne vokser ikke ind i himlen, de kommende år var havørredfangsterne sparsomme –
Klaus fik heldigvis hul på bylden med en efterårsfisk på 3,9 kg – men ellers var åen som
støvsuget for fisk!
Men 2007 skulle vise sig som et vendepunkt ! Foråret var præget af tørke, ligesom vores åtur
i maj.
Igen en nul havørredtur !
Men i juni kom regnen som bekendt, og sidst i juni tikkede en sms ind ! 2 havørred på land
og 2 mistede i gels på en aften og morgen.
Jo Per havde gjort det eneste rigtige – nu hvor forholdene var perfekte med meget vand, så
skal der fiskes!
Hele juli regnede Danmark væk – og da jeg kom hjem fra ferie i Florida, besluttede jeg mig.
Ringede til nogle venner i Vojens og sikrede mig overnatning og mad, og så af sted torsdag
ved 14 tiden. Og resultatet udeblev ikke – kl 20.00 satte jeg nettet under en sommerfisk på
2,6 kg, og næste morgen kl 8.00 gentog jeg kunststykket vægt 2,2 kg.
Optimismen var stor, da vi kom til årets efterårstur. Desværre kunne jeg selv først deltage fra
fredag aften. Så jeg afventede spændt meldinger fra de øvrige. Fredag havde de ”kun” fået
en enkelt på 1,4 kg. Men det kunne ikke dæmpe mine forventninger – så jeg kørte direkte til
åen fredag aften, der var lige 2 timer ! – og efter en 1 time faldt det første hug, men ikke alle
fisk kommer jo på land ! Så jeg måtte vente endnu en ½ time inden en smuk efterårsfisk på
2,6 kg gled i nettet!
Næste morgen fik jeg endnu en mindre – så nu begyndte jeg for alvor at tro på et regelmæssigt havørredfiskeri i å !
2008 skulle kun bekræfte denne teori!
Foråret var igen præget af tørke – og sådan også vores forårstur, som for øvrigt alligevel bød
på et formidabelt bækørredfiskeri.
Men i august/september kom vandet – og fisken! Torsdag aften, på årets efterårstur, faldt
hugget i silende regnvejr – og en efterårsørred på 3,2 kg kunne medbringes til huset K2 –
næste eftermiddag endnu en fisk på 2,5 kg, og Lørdag tog Per en på 2,3 kg !
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Nu kører det – altså havørredfiskeriet i å!

Pointsystem 2008
Havet

Min fascination af åfiskeriet har rødder tilbage til begyndelsen af halvfjerdserne. Intet fiskeri
er så intenst, tæt på byttet og som oftest i skøn natur, som netop åfiskeri i de danske vandløb.
Min fiskekammerat Frank (også SSK medlem) havde familie i Bredebro, og hver sommer
kom han hjem og berettede om fiskeriet i Brede Å – kulminerende i 1972, hvor han fik en
havørred på 4,2 kg – en for os knægte helt uvirkelig stor fisk.
Selv knyttede mit å fiskeri sig på dette tidspunkt til sporadiske forsøg i sommerferien og
aborrefiskeri i Tryggevælde Å.
Men i sommeren 1975 drog vi (3 gutter) af sted på knallert til Bredebro – nu skulle der
åfiskes.
Og det blev der, og her blev kærligheden til specielt bækørredfiskeriet for alvor knæsat.
I tiden derefter og frem til begyndelsen af firserne(hvor vi blev motoriserede i biler) blev der
gennemført enkelte ture til åerne i Jylland.
Så i 1984 blev det alvor – vi fik adgang til en hytte tær ved Konge Åen, vi meldte os ind i
Sydvestjydsk Sportsfiskerforening som havde fiskeretten.
Og allerede det første år gav havørred – Per Bekker(gammel ssker) fik en på 3,5 kg , og jeg
selv en mindre på 1,1 kg – hertil en god portion bækørred. Året efter fik jeg en på 2,4 kg –
men så gik det i stå ! Ja vi fik da enkelte havørreder – men de kommende mange år kunne de
tælles på en hånd.
Vi fortsatte vores årlige ture til de sydvestjydske vande – ikke mindst fordi bækørredfiskeriet
var formidabelt og meget lidt fiskeri overgår bækørredfiskeri i å med let grej !
Havørreden måtte vi overlade til kystfiskeriet, men det gik nu også ganske pænt !

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
Kennet Jensen

16.02 08.03 15.03 16.03 10.05 27.07 13.09 04.10 Point
214
27
3
3
6
38
28
32
359
25
3
3
9
3
28
23
102
5
3
23
19
72
29
36
23
96
5
5
97
97
5
28
15
51
25
9
80
34
148
3
3
6
3
3
6
9
9
28
28
43
43
23
23

I 1992 var en del af mine fiskerkammerater på Kamtjatka og fiske. Med på turen var et par
jyske lystfiskere fra Ribeområdet – og vi har siden opbygget et lystfiskerfællesskab med
denne gruppe som har rødder i det område vi besøger.
Mange aftener er gået med at diskutere vores manglende succes indenfor havørredfiskeriet,
og meget øl er løbet i halsen! For bækørredfiskeriet har vi efterhånden udviklet til det perfekte! – med fisk op til over 2,5 kg.
Vores jyske venner havde flere teorier, bl.a skulle vi begynde at fiske mere nedstrøms end
opstrøms – og måske skulle vi skifte fiskevand !
De afslørede også deres eget hjemvand – gels å med et såkaldt A–stykke kun for de udvalgte! Og med lang venteliste. Klaus – også gammel SSKer – meldte sig ind i Ribeforeningen,
og startede med at stå som nummer 250! På ventelisten.
Tiden gik, men i 1999 under decemberstormen led vores hytte ved Kongeåen stor skade, og
vi måtte på jagt efter nye græsgange. Klaus’s medlemskab kom os til gavn, netop Ribeforeningen havde en hytte som passede til os. Ikke for fornem og beliggende afsides! Hytten
kaldet K 2 ligger desuden et stenkast fra Gels Å – astykket! Nu var Klaus så blevet Amedlem og kunne fiske her, mens vi andre så på ! Ikke at det forandrede noget, Klaus havde
ikke heldet med sig, men så andre fange havørred, mens vi andre fortsat dyrkede bækørredfiskeriet i Konge åen.
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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,-

Bestilling sker ved henvendelse til Steen Karlsen tlf. 59 32 62 26
Hjemmeside: www.ssk-fiskeklub.dk

Udlejning for første ½ år 2009 og sommerferien starter 01,12.2008
kl. 16.00
Der er stadigt muligt, at leje huset i december - der er ledigt.
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13/9 Kysttur til Røsnæs.
Jeg hentede Egon kl. 4 vi kørte til Røsnæs, Hvor vi fiskede på revet, Ole kom ud os på revet
vi mærket et par fisk men fik ikke nået med hjem.
Men det var en hyggelig tur.
Stig Sørensen
23/8 Kysttur til Stevns klint.
Hentede Egon kl. 5, vi kørte til Kridtbrudet vor vi mødte med Steen, det regnet ret meget så
vi fiske et par timer eller tre da vi var nogle der blev meget våde, men Steen en havørred på
1.25kg 49cm lang og en undermåler som han genudsatte, jeg havde et tilbud som jeg ikke
tog i mod.
Stig Sørensen

Kystture Piontlisten pr. 01.10.08
Steen Lange
Stig Sørensen
Ole Nørretrander
Egon Larsen
Perrei Post

49
45
31
25
13

Ferskvand Danmark
Art

Vægt

Længde Dato

Aborre
Brasen
Bækørred
Gedde
Guldfisk
Havørred ( å )
Karusse
Knude
Regnbueørred
Rimte
Rudskalle
Sandart
Skalle
Skælkarpe
Spejlkarpe
Stalling
Suder
Ål

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
11,30 kg
16,70 kg
0.875 kg
3.675 kg
1.400 kg

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
? cm
? cm
43 cm
58 cm
82 cm

Fanger

15.02.04 Henrik Varmer
10.07.99 Jimmie Johansen
22.09.95 Jimmie Johansen
28.06.00 Michael Poulsen
22.06.98 Toke Kruse
13.05.92 Jacob Sørensen
21.04.95 Jonas Stenvinkel
13.01.00 Jimmie Johansen
26.07.97 Jonas Stenvinkel
27.11 96 Jimmie Johansen
08.07.02 Jimmie Johansen
14.07.00 Michael Poulsen
23.10.99 Klaus Aaes
26.09.08 Thomas Hansen
28.09.08 Thomas Hansen
21.05.97 Klaus Aaes
31.05.02 Jimmie Johansen
20.07.96 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 på sjælland
Sø på sjælland
Kongeåen
Donse Dam
Furesøen
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Stemningsbilleder fra SSK’s 50 år jubilæum

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

Formanden Steen Lange Jensen holder tale

Kystture
15.11
13.12
2009.
17/01
08.02
14/02
01.03
20-22/03

Dagtur efter havørred.
Juletur til stedet året sidste tur.

Der bliver set på gaver og klubbens gamle fotoalbum som var
medbragt i anledning af jubilæet

tur til Sverige.
tur til sverige ved jimmie
tur her hjemme
tur til sverige ved jimmie
weekend tur Sverige

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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Der hygges og udveksles
historier fra svundne tider
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The boss are back in town.
“Bossen” er tilbage I byen eller rettere ved karpevandene, efter et noget tomt forår og sommer med en milliard børnefødselsdage, runde fødselsdage og ikke mindst bryllupper (ikke
mit) har der ikke været megen tid til at lufte stængerne og få dyppet bollerne.
Men i uge 39 havde jeg plantet stængerne solidt i kalenderen og hevet bilnøglerne ud af konens hænder med bemærkningen om at det er sundt at cykle i den kommende tid (for når
ugen er omme er det kystens sølvtøj der står på programmet).
Nå, men mit første skud i bøssen skulle gå til en større sø på Midtsjælland, som skulle rumme en god bestand spejlkarper op til 16-17 kg., så søndag den 21. september om eftermiddagen – efter at have kogt majs hele formiddagen – var jeg ved vandet, fik hurtigt smidt grejet i
en af Fiskeringens både og så afsted til pladsen. Efter 2 døgn havde jeg ikke haft det mindste
niv eller bid på bollerne. Intet set - intet hørt – så jeg rev grejet rundt i båden og besluttede at
køre en tur op til en grusgrav i Nordsjælland.

Nå, den næste nat blev så en nuller, men hvad gjorde det jeg kunne være godt tilfreds.
Regnen havde desværre igen indtruffet sig, men jeg ville lige have en sidste nat med inden
sæsonen var slut.
Det var et godt træk for kl. 05.00 det herrens år 2008, var der igen bud efter postens fersken/sort peber boilies og efter endnu en tung fight, kunne jeg lande en flot tyk spejlkarpe på
16, 7 kg., kanon kanon og med kanoner og løftet kamspæt – kunne jeg slutte min historie og
karpe sæson år 2008 af.
Thomas Hansen

Jeg ankom i silende regn allaplasko – de næste 45 minutter gik så med at nulre druer i bilen,
i håb om at det snart ville holde op. Det gjorde det så og op kom bivien i en aller helvedes
fart, for det så stadig temmelig mørkt ud i det fjerne.
Stængerne blev rigget til, 2 med dynamite bait lever/musling og 2 med leverscopex, efter 5
minutter så kørte den ene stang modhug – smask – og krogholderen røg f….
Nå, men ud med rigget igen og så ellers ind under dynen. Kl. 05.00 sprøjtede linen af hjulet
og deleren (bidmelderen) sang sødt – svup – svup – modhug og fast fisk og efter en fin fight
kunne jeg nette en fed spejlkarpe på 10,1 kg. Jubii.
Og så tilbage til køjs igen, der kunne jeg så få lov at ligge en halv times tid mere, så var den
gal igen. Denne gang fightede den dog som en pose lort – i og med – at den havde samlet 3
af mine andre rids op på vejen, så ind kom spejlkarpe på 9,8 kg. + tackler, bly og liner i en
stor pærevælling.
Efter 1,5 times kludren ud for at redde min fletline, pakkede jeg gearet sammen for at drage
ned til en anden større sø på Sjælland. Jeg ankom til søen ved 15.00 tiden i stiv pilikano, jeg
måtte opgive at få båden fri af bådebroen, da jeg blev blæst bagud hele tiden. Så grejet blev i
stedet slæbt ned til pladsen. Fik pakket ud og smidt tacklerne ud langs sivene. Natten gik og
jeg snorkede med, om morgenen måtte jeg dog konstatere at jeg havde trukket en nulbon.
Men OK vinden havde lagt sig, så om aftenen kunne jeg sejle tacjlerne ud til markøren som
jeg havde fordret på i nogle uger.

Thomas med den nye klubrekord på 16.7 kilo

Kl. 03.00 bibbede delkimen (bidmelderen) igen lystigt, hurtigt modhug og fast fisk. Efter en
hård fight kunne jeg nette en flot tyk skælkarpe på 11,3 kg. Hutilihut ”Bossens” fersken/sort
peber boilis havde slået til – ud igen med tacklet igen og så ind i soveposen. Kl. 07.00 var
fanden gal i Karpegade igen og efter endnu en tung fight, kunne jeg hive en brev men lang
spejlkarpe i båden. Vægten stoppede ved 15, 7 kg. Hurraaaa..
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