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Det er blevet efterår, dagene bliver kortere og vandet bliver køligere. Hornfisken er 

efterhånden væk og havørreden er langt om længe til at få fat i igen. 

Sommeren har været utrolig kort og meget stille for webmasteren. Der var sat 2 

præmier på spil hen over sommeren, men kun en af dem blev vundet. Det var Djo 

Kokker der vandt 2 pilsnere for største makrel. De 2 pilsnere for største fladfisk blev 

ikke uddelt, da der ikke var nogen indberetninger af flade. Men bare rolig. På side 3 i 

denne update beskrives efterårets midtvejspræmie. 

Webmasteren glæder sig, til alle efterårets fantastiske fotos og beretninger. 

 

Der er nu under 200 dage til vi skal til Bornholm og med kortere dage går de jo hurtigt. 

Klubudvalget kan fortælle, at der allerede nu er indkøbt bitter til turen 2011, som der 

var enighed om på generalforsamlingen. 

Stillingen lige nu: 
Don L.    421 point 

Klokker   281 point 

Djo Kokker  277 point 

Nimmer  257 point 

Gollum   220 point 

Storken  180 point 

Pastoren 44 point 

Slagter   28 point 

 

[4. Sæson, update nr. 3] 

  



 

 Årets personlige rekorder – indtil nu. 
   

 

  

 Sådan er fangsterne fordelt. 
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 Gollum  – Bækørred 0,42 kg. 

Djo Kokker – Makrel 0,56 kg. 

Klokker  – Makrel 0,54 kg. 

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. (Klub rekord) 

Fangster fordelt på arter. 

Bækørred  3 stk. 

Havørred   29 stk. 

Hornfisk  46 stk. 

Gedde  4 stk. 

Makrel   8 stk. 

Regnbueørred 8 stk. 

Der er indtil nu fanget 96 fisk. 

Fordelt på 6 arter. 

 
 

 

 

   
 
 
 
I Skemaet ovenfor ses hvordan de 96 fisk der er indberettet, er fordelt på os der kan deltage i 
konkurrencen.  
 
I tabellen i venstre side ses hvilke arter de 96 fisk er fordelt på. 
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Efterårets midtvejspræmie: 
 
Efterårets midtvejspræmie gælder aborrer og vindes af den, der inden 1. januar 2011 har 
indberettet den største aborre. 
Hvis du fanger en aborre, er der gode chancer for at komme på rekordlisten. Så vær 
omhyggelig med at tage gode billeder. Gerne med dig selv og din fangst. Aborren er en 
smuk fisk og præsenteres den rigtigt, er der også chancer for at komme i betragtning til 
årets bedste foto. 
 
Billedet hvor Jeg præsenterer en aborre med rejste finner, er taget af Storken i 2008. 
Sådan bør en aborre præsenteres. Dog skulle jeg have holdt den i munden, i stedet for at 
dække den smukke fisk med fingrene. 

 

Præmie – 3 små Dr. Nielsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knæk og bræk 
Vi ses måske derude 
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Aborre rekordlisten 

Klokker St. Vejle Å  1.10 kg. 

Don L. Ishøj havn  1.04 kg. 

Klokker St. Vejle Å  0.96 kg. 

Storken Ishøj havn  0.60 kg. 

Klokker Ishøj  0.55 kg. 

 


