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Erhvervsrengøring
Privathjemsrengøring
Vinduespolering
Tæpperensning
Persienne-Vask
Trapperengøring
Hovedrengøring
Linnedudlejning
Gardin-rens

www.ssk-fiskeklub.dk

Hvem – Hvad – Hvor
Formand
Steen Lange Jensen
Møllehøjvej 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 26874774
Jan Rasmussen 44537808
Bent Hansen
39677886
Bestyrelsessuppleant
Claus Seesstedt 25629872
Claus@seestedt.dk
Havture
Jimmie Johansen 26874774
Tilmelding
Steen Karlsen
59326226 21760477
Kystture
Steen Lange Jensen
48285448 40682858
Juniorafdelingen
Steen Lange Jensen

Båden i Bagsværd Sø
Jimmie Johansen 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
Rekord og Pokaludvalget
Jimmie Johansen 26874774
Engstrupgårdsvej 42
2650 Hvidovre
Forbundsfællerne
Forening i Søborg som er medlem af
Danmarks Sportsfisker Forbund.
Formand Lars Remtoft 39666440

Forside foto

Kennet Jensen
Laks på 7.50 kilo
Fra Simrishamn
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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 Maj 2009

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

For-

man3

dens klumme
Vi har i bestyrelsen siden vores 50 års jubilæum i oktober haft løbende kontakt til
Gladsaxe kommune, for om muligt at få nogle bedre lokaler til SSK.
Bestyrelsen skal i nærmeste fremtid mødes med Ivan Klitte fra Gladsaxe Kommune
for at kigge på nogle lokaler.
Vi mener i bestyrelsen, at 4hvis vi skal holde gang i klubaftener, er vi nødt til at have
nogle bedre faciliteter, der gør det interessant at kommer, samtidig er det ikke optimalt at sidde i et rum uden vinduer, hvor vi ikke kan lavet noget.
Hvis (bestyrelsen tror på det) det lykkes at få de ny lokaler, så er der ude plads med
bord og grillsteder, hvilket giver nye muligheder for klubaftener eller hygge med
familien i weekenden - vi forventer at have styr på det ved udgangen af januar.
Et lille opråb skal i også have, vi har arbejdsweekend den 7-8/3 i huset på Odden da det plejer at være tordenskjolds soldater, der møder op kunne det være dejligt at
se nye ansigter.
Tilslut vil jeg gerne takke Stig Sørensen for de mange år, hvor han har været turleder på kysten, der har været mange sjove timer og her til sidst er det vel på sin
plads at ønske Steen Karlsen og Ole Nørretranders tillykke med deres ny titler FAR.
Knæk og bræk og godt nytår
Steen Lange

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

Gade

Postnummer og by

Mobil og fastnet tlf.

Email
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.

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/

Lars Remtoft
Bestyrelsen
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Kysttur 15.11.08
Vi havde på sidste kysttur aftalt, at vi ville køre til Møn næsten gang, hvis vinden
var i det rigtige retning, så da metrologerne lovede hård vind fra vest, tog vi chancen og kørte der ned. Det kom vi ikke til at fortryde, det er mange år siden at SSK
har haft så godt fiskeri på en endags tur og tilmed fik nogle fisk med størrelse på.
Vi var 4 mand der var afsted, Erling - Egon - Stig og Steen. Ved ankomsten til kysten var vi lidt i tvivl om, hvorvidt det var muligt at fiske der, da der var kridt i
vandet et stykke ud, med vi besluttede at give det en chance. Efter 30 min fik Steen
den første havørred på 46 cm og bare 5 min. senere tog han en til på 40 cm.
Da Egon, som havdet været et lille stykke nede af kysten, hørte dette, ville han også
være med og gik ud lidt fra Steen og tog en på 48 cm. På dette tidspunkt døde fiskeriet lidt ud og vi spredte os ud over kysten. Steen fiskede et stykke på ca 1 km
igennem og fangede 5 havørreder med to over målet; en på 50 cm 1,2 kg og en på
64 cm og 2,5 kg. Da han stolt kom tilbage til frokost, sad de andre og ventede på
ham, især Stig havde ventet med længsel, for mens Steen var væk, var Stig gået ud
på den plads som Egon havde fanget fisk på og først mistet en ørred på 2-3 kg og to
kast efter fik han en havørred på 3,7 kg og kun 67 cm; en rigtig flot fisk. Efter frokost var det kun Erling, som ikke havde fået fisk over målet, så vi fiskede
strækket igennem, en gang til. Helt så godt som om morgenen var det ikke, med vi
fik to ørreder over målet. Erling fik en på 40 og Steen fik endnu en, denne gang en
på 45 cm.
Steen Lange

Søborg Sportsfiskerklub

Generalforsamling i klublokalet
Onsdag den 4 marts 2009
kl. 19.30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
4.
5.

Valg af dirigent
Formanden beretning
Udvalgenes beretning
Regnskab 2008
Indkomne forslag.
Valg:
a. Næstformand Ole Nørretranders modtager ikke genvalg.
b. Kasser Lars Remtoft modtager genvalg
c. Bestyrelsesmedlem Bent Hansen modtager genvalg
d. Suppleant
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
7. Præmieuddeling
8. evt.

Forbundsfællerne.
Generalforsamling den 4. marts 2009, kl.21.00
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Valg
4. evt.
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Klublokale
Husk klubmøde i det nye klublokale, Telefonvej 8, den første tirsdag i måneden fra
kl. 19.00 i lokalet ved siden af døren med Søborgs navn på.
Vi starter det nye år med kun at have åbent den første tirsdag i måneden, og vil på
disse dage sørge for at der er aktiviteter for vores medlemmer.
Den 03.02
Den 03.03
Den 07.04
Den 05.05

Vi prøver at binde kystfluer
Billede foredrag med Jimmie eller Lars
Vi prøver igen at binde fluer
Reparation af diverse grej

Der vil på disse aftener være flere fra bestyrelsen til stede.

Kort over Utterslev mose

Kysttur den 13.12.08
Juleturen gik for første gang i mange år ikke til " Stedet" idet vi valgte at tage til
Møn på trods af vejeudsigten, da vi ville se om vi kunne følge op på november turens flotte fangster. Vi fik to timer på pladsen inden vinden fik os til at rykke til en
plads på Svineø som Erling kendte. Men inden da havde Erling fået en havørred på
42 cm i tredje kast samt flere undermålere og Stig havde mistet en af de rigtig store
sildeæder. Vi fisket strækket igennem på Svineø og så flere fisk dog uden at nogle
ville hugge. Vi sluttede af med gløgge og julekage inden vi kørt hjem over.

Kyst Weekend tur til Odden 24-26.10.08
Der blev afholdt weekendtur til vores dejlig hus på Odden den sidste weekend af
oktober, 6 medlemmer havde tilmeldt sig plus en gæst. Fredag eftermiddag var de
første 4 mand i gang med fiskeriet og det blev til ca. 10 ørreder under målet. Om
aftenen støtte Jan Gørtz og lørdag morgen ankom Steen og Eldjan (gæst fra Island)
til. Hele weekend var vinden hård fra sydvest så fiskeriet forgik på Kattegatsiden.
Pierre Post og Kim Jeilmann fiskede på den offentlige strand og her blev det til et
par undermåler ørreder til Kim om lørdagen, vi andre tog strækket omkring Odden
havn. Her fik Egon en på målet og Steen Lange som var gået et stykke ned af kysten fik kontakt til 11 ørreder på en time, der var dog tale om små fisk og alle kom
ud igen. Stig Sørensen og Eldjan have også fået flere under målet så ved aften tid
var de fleste godt mod oven på dagens fiskeri kun Pierre havde ikke mærket fisk.
Søndag tog Pierre og Kim igen til den offentlige og her fik Pierre en ørred på 56 cm
og 1,5 kg - vi andre prøvede at gør ham kunststykket efter, med det lykkes ikke at
fange flere fisk.
Steen Lange

Havtur den 10. januar 2009.
Så er vi i gang med det nye år. Den 10. januar var det torsk i Øresund der var målet
for denne tur. Turen blev afholdt fra Jimmie s båd, vejret var perfekt, svag vind,
overskyet og en svag sydlig strøm.
Vi startede med at vente på at Søren ville vågne, så vi var først i havnen kl. 8.00. Så
i med båden og afsted. Vi startede ved grænsen og den forbudte uden fisk. Så prøvede vi Trapperne hvor resultatet blev en mistet pirk i garn. Så tilbage til grænsen
og Kobberværket. Her var der lidt at se på ekkoloddet. Det lykkedes at fange 4
torsk op til 3 kg. Søren fik en, Jimmie 3 imens Kennet nød vejret uden fisk. Vi prøver igen den 18. januar med bedre fangst.
Jimmie
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Jubilæums havtur den 23. november 2008

Rekordliste:
Saltvand Danmark
Art

Længde
0.800 kg 36 cm

Dato

Fanger

Sted

23.12.00

Jimmie Johansen

Øresund

Brosme

4.500 kg

71 cm

26.06.96

Jimmie Johansen

Det Gule Rev

Fjæsing

0.180 kg

30 cm

10.08.02

Jimmie Johansen

Kattegat

Grå Knurhane

0.320 kg

34 cm

05.06.99

Jimmie Johansen

Øresund

Havkat

2.750 kg

62 cm

06.06.00

Jimmie Johansen

Det Gule Rev

Havørred ( hav )

9.000 kg

91 cm

26.05.95

Michael R Mulbjerg

Køge Bugt

Havørred ( kyst )

7.850 kg

74 cm

27.05.95

Dan Andersen

Nordkysten

Hestemakrel

0.165 kg

25 cm

10.08.02

Jimmie Johansen

Kattegat

Berggylte

14

Vægt

Hornfisk

0.940 kg

91 cm

02.05.93

Steen Karlsen

Øresund

Hvilling

1.150 kg

51 cm

16.08.94

Steen Karlsen

Øresund

Ising

0.340 kg

34 cm

18.05.97

Jimmie Johansen

Øresund

Laks ( hav )

13.10 kg

103 cm

29.03.97

Jimmie Johansen

Bornholm

Lange

20.60 kg

161 cm

06.05.00

Jimmie Johansen

Det Gule Rev

Lubbe

5.250 kg

75 cm

07.06.00

Jimmie Johansen

Det Gule Rev

Makrel

1.700 kg

50 cm

05.08.95

Leif Ingemann

Kattegat

Multe

3.700 kg

61 cm

13.09.03

Jan Gøtze

Havnsø Havn

Pighvar

1.400 kg

40 cm

03.08.02

Bent Hansen

Kikhavn

Rødfisk

0.325 kg

27 cm

09.07.00

Jimmie Johansen

Kattegat

Rødspætte

3.700 kg

67 cm

09.01.00

Jan Rasmussen

Øresund

Sej

8.500 kg

89 cm

06.05.00

Jimmie Johansen

Det Gule Rev

Sild

0.320 kg

35 cm

21.11.99

Klaus Aaes

Øresund

Skrubbe

1.550 kg

47 cm

05.06.00

Jesper H Jensen

Øresund

Slethvar

1.025 kg

48 cm

22.06 98

Jeppe Lerche

Sejrøbugten

Torsk

25.00 kg

121 cm

22.01.03

Arne Felsted

Øresund

Torsk

25.00 kg

137 cm

09.07.97

Danny Sørensen

Det Gule Rev

Ålekvabbe

0.100 kg

30 cm

27.08.97

Torke Kruse

Skovshoved

Ål

0,680 kg 73 cm

30.07.06

Jan Mehlbye

Odden Havn

Søborg Sportsfisker Klub var i anledning af vores 50 års jubilæum blevet inviteret
en tur på Øresund med fiskeri og mad af Helle og John (Skjold).
Vi var 17 gæve personer der valgte at bruge denne dejlige efterårsdag med Skjold.
Turen startede med det helt store frokostbord med alt til ganen, serveret af Helle og
som altid var og drikke helt i top.
Efter maden blev der fisket på lavt vand, 7 – 12 meter, efter torsk og der var vist
ingen der ikke fangede noget. Ved 16-tiden satte vi kursen mod Vedbæk igen efter
en rigtig hyggelig tur med nye og gamle medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, gæster og John, Helle og Post.
Tusinde tak for en rigtig hyggelig tur til John og Helle (Skjold).
Jimmie

Steen holder tale
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Havtur den 27. december 2008
Så kom vi også til slutningen af 2008 og den sidste havtur. Desværre var der ikke
mange fisk og dem der var, gemte sig i de store sildestimer. Så efter noget forgæves
søgen på buler blev vi i sildene og drivfiskede.
Desværre var der ingen torsk på krogen, kun ca. 5 kg sild som var alt det blev til
den dag.
Jimmie

Stemnings billeder fra jubilæumsturen med Skjold

Klar til afgang
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Havture 2009
31.01
15.02
21.02
28.02
14.03
02.05
02.08
12.09
10.10
21.11
27.12

tid
fra Helsimgør efter torsk
07.00 til 12.00
småbåd efter torsk
07.00 til ?
småbåd efter torsk
07.00 til ?
fra Helsimgør efter torsk
07.00 til 12.00
fra Helsimgør efter torsk
07.00 til 12.00
fra Vedbæk efter torsk og hornfi 07.00 til 12.00
fra Sj.Odde efter makrel
04.00 til 14.00
Fra Helsingør heldagstur efter alt 07.00 til 17.00
fra Vedbæk efter sild og torsk
07.00 til 12.00
fra Vedbæk efter torsk
07.00 til 12.00
fra Helsimgør efter torsk
07.00 til 12.00

senior
Pris 250.Pris 300.Pris 300.Pris 250.Pris 250.Pris 250.Pris 350.Pris 500.Pris 250.Pris 250.Pris 250.-

junior

200.250.250.200.200.200.300.400.200.200.200.-

Alle tider er afgangstider fra havnen samt ankomsttider til havnen.
Kørsel fra Buddinge Station er kl. 06.15 på morgenture og kl. 02.00 på Sjællands
Odde turen.
Tilmelding til Steen Karlsen 59 32 62 26.

Pointsystem 2008
Havet
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

15.03 16.03 10.05 27.07 13.09 04.10 08.11 27.12 Point
3
3
6
38
28
32
3
361
3
3
9
3
28
23
102
3
23
19
5
77
36
23
3
99
5
3
8
97
28
15
51
9
80
34
3
3
154
3
3
6
3
3
6
9
9
28
28
43
43
23
23

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.

Kystture Piontlisten 2008
Steen Lange
Stig Sørensen
Egon Larsen
Erling
Perrie Post
Ole Nørretrander
Jan Gøtze
Kim

169
155
66
41
37
31
6
3

Pokal fisk 2008
Havørred
Torsk
Aborre
Gedde
Sandart
JK pokalen
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Stig Sørensen 3.7 kilo 67 cm
Jimmie Johansen 19.5 kilo
Ingen fangst
Ingen fangst
Ingen fangst
Jimmie Johansen Havørred 1.9 kilo 57 cm
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Huset på Odden

Kystture 2009.

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.

08.02
14.02
01.03
20-22.03
03-05.04
25.04
10.05
06.06

Pris:
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

Tur til Sverige turleder Jimmie
Tur herhjemme turleder Stig
Tur til Sverige turleder Jimmie
Weekend tur Sverige
Weenkentur til Odden Turleder Steen
Kysttur Morgentur efter havørred/ Hornfisk/ Steen
( Mandag) Hornfisketur turleder Steen
Eftermiddag/ aftentur turleder Steen

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 Steen Lange Jensen
Tlf. 48 28 54 48 40 6828 58

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

Udlejning for første ½ år 2009 og sommerferien er startet

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
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