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Det har været et fantastisk forår. Ikke på grund af mange fangster, men allerede på 

nuværende tidspunkt, er der sat en del personlige rekorder. 

Intet glæder webmasteren mere, end når der er noget at fortælle på hjemmesiden. 

Positivt er det også, at det går bedre med at indberette fangster. Det halter dog stadig 

lidt med billedkvaliteten. Selv om også dette ser ud til at bevæge sig i den rigtige 

retning. ”Keep up the good work” 

I år er der også midtvejspræmier. Husk at holde øje med præmiesiden.  

Den første midtvejspræmie blev vundet af Klokker for den først indberettede hornfisk 

allerede i april og midtvejspræmie nr. 2 er snart vundet – hvem napper den?  

Eller skal jeg virkelig selv drikke de lækre øl fra Randers? 

Der er et par sommer midtvejspræmier på højkant. Så har vi noget at dyste om ude i 

sommerlandet og findes der noget mere sommerligt end at fiske efter fladfisk og 

makrel? 

  

Knæk og bræk, måske vi ses ved fiskevandet. 

God sommer. 

Årets lystfisker – føres af Don L. med 405 point 

Bedste foto – føres af - i hvert fald ikke af Nimmer  

Bedste historie – føres under ingen omstændigheder af Djo Kokker. 

[4. Sæson, update nr. 2] 

 

 



 

 Årets personlige rekorder – indtil nu. 
   

 

  

 Sådan er fangsterne fordelt. 
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Nimmer  – Havørred 5,01 kg. 

Klokker   – Havørred 3,21 kg. 

Gollum   – Havørred 2,58 kg.. 

Gollum   – Hornfisk 0,33 kg. 

Don Larsen  – Gedde 4,93 kg. (KR) 

Fangster fordelt på arter. 

Havørred   27 stk. 

Hornfisk  36 stk. 

Gedde  4 stk. 

Regnbueørred 2 stk. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
I Skemaet ovenfor ses hvordan de 69 fisk der er indberettet, er fordelt på os der kan deltage 
i konkurrencen.  
 
I tabellen i venstre side ses hvilke arter de 69 fisk er fordelt på. 



 

 Midtvejspræmie nr. 3. 
   

 

  

 Midtvejspræmie nr. 2. 
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Vindes af den der fanger den største fladfisk inden d. 1 september 2010. 
Indberetninger efter d. 31 august 2010 kl 23.59 vil ikke tælle med i denne 
midtvejskonkurrence. 
 

Præmier. 

Midtvejspræmie nr. 3 

2 stk øl fra et dansk bryghus 

Midtvejspræmie nr. 4 

2 stk øl fra et dansk bryghus 

 

 

 
 

 

 

Vindes af den der fanger den største makrel inden d. 1 september 2010. 
Indberetninger efter d. 31 august 2010 kl 23.59 vil ikke tælle med i denne 
midtvejskonkurrence. 
 

 
 


