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Ved afrejse til Bornholm startede den nye sæson af årets lystfisker.   

Allerede med den første indberetning, fik vi uddelt et gult kort til Nimmer. Ikke alene 

førte han alle konkurrencerne, han ville også være den første til at få et gult kort. Så et 

stort tillykke med det herfra. Derfor har jeg nu indset, at det med at indberette en 

fangst kan være sindssygt svært. Også selv om det er beskrevet hvordan man gør.  

Der er nu lavet et skema som kan downloades fra siden. I det skema skal fangsten 

indskrives. Hvis alle felter er udfyldt og du husker at sende et billede med, vil der ikke 

være mangler i indberetningen. 

Nu er hornfisken snart i de Danske farvande og jagten på næbdyret går ind ca. 1. maj. 

Dem der har læst om Årets lystfisker, har måske opdaget at der står noget om 

midtvejspræmier.  Der er nu udloddet midtvejspræmie 1 og 2. som gælder hornfisk.  

Knæk & bræk derude. 

                   Don Larsen 

Årets lystfisker – føres af Nimmer 

Bedste foto – føres af Klokker 

Bedste historie – føres af Klokker. (Der er kun indberettet 1) 

[4. Sæson, update nr. 1] 

 

 



 

 Midtvejspræmie nr. 1 og 2. 
   

 

  

 Præmierne 
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Nr. 2 

Præmien vindes af den der har optjent 

flest point for hornfisk, når datoen 

skifter til 1. juli. 

Dvs. indberetninger der ligger i min 

mailboks senere end 30. juni kl. 23.59 vil 

ikke tælle med i denne delkonkurrence. 

 

Nr.1  

Præmien vindes af den første der 

indberetter en hornfisk. 

Det er altså den første indberetning der 

tæller. Ikke hvornår fisken er fanget men 

hvornår indberetningen ligger i min 

mailboks. 

 

 

 

Fangster fordelt på arter. 

Havørred   21 stk. 

Regnbueørred 1 stk. 

 

 

Det er sæson for hornfisk. 

Og vejret bliver bedre og bedre, så bare i suppen med jer. 

 
 

 

 

 
 

Midtvejspræmie nr 1. 
2 stk pilsner fra Brøckhouse 

 
 

Midtvejspræmie nr 2 
3 stk Randers øl 


