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Vinderfisk 2010 

Bethesda - 5,01 kg. 
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Fiskedrømme. 
 

Det har været en rigtig lang og rigtig kold vinter. Men nu er foråret 

her endelig og det betyder, at det er lige om lidt vi skal til Born-

holm. For nogen er det forår når de første erantisser dukker frem fra 

sneen. Andre syntes at det er forår når bøgen springer ud. Det er 

også fint nok…… 

Men jeg ved at det er forår, når Storken begynder at fortælle om 

sine drømme. 

Forberedelserne til dette års tur har været mildt sagt specielle. Klub-

udvalget har haft mange emner på dagsordenen. Heldigvis var ud-

fordringerne ikke større end de kunne løses. 

Turen i år bliver helt særlig. Vi er nemlig alle 10 samlet i hele 2 da-

ge. Det er ikke så tit det sker. Lad os håbe at de ekstra mandetimer 

ved fiskevandet, betyder at gamle rekorder bliver slået. 

 

Knæk & bræk 

Don Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside foto: © Don Larsen 
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Udgivet af Bornholmerklubben. 
info@bornholmerklubben.dk 

www.bornholmerklubben.dk 

 

Bladet udgives ca. 4 gange om året. 

forår, sommer, efterår og vinter. 

 

Tekst & redaktion 

Don Larsen 

donlarsen@bornholmerklubben.dk 

Foto i dette nummer af bladet 

© Klokker   side 10 

© Nimmer  side 11 

© Gollum   side 11 

© Storken   side 10, 11 

© Djo Kokker  side 10, 11 

© Don Larsen øvrige 

 

 

Denne udgivelse er underlagt gælden-

de lov om ophavsret og copyright. 

Artikler og billeder må ikke eftertryk-

kes uden skriftlig tilladelse fra Born-

holmerklubben. 
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Alle fiskeklubber med respekt for 

sig selv har et klubblad. Så det skal 

vi da også have. Selv om vi har 

klaret os fint uden i næsten 15 år 

og selv om vi kun er 10 

medlemmer, så er der da ind 

imellem lidt at skrive om.  

Det nye klubblad er nu en realitet. 

Nyhedsbrevet har vokset sig stort 

og er gået fra nyhedsbrev til 

klubblad på ganske få sæsoner. Jeg 

har endnu ikke fundet på et smart 

navn til bladet og indtil jeg/vi 

kommer op med et seriøst bud, vil 

det bare hedde ”klubblad”. Som 

det fremgik af det sidste 

nyhedsbrev der blev udsendt i 

december 2010, vil jeg tilstræbe at 

klubbladet udkommer ca. 4 gange 

om året, plus et trykt eksemplar 

lige til at tage med til Bornholm. 

Det trykte eksemplar vil  kun blive 

udgivet på tryk, da det er ment som 

”værktøj” til Bornholmerturen og 

derfor ikke er relevant for andre 

end os der skal med på turen. De 4 

andre numre af klubbladet vil 

derimod kun blive udgivet 

elektronisk og vil også være 

tilgængeligt på hjemmesiden. 

Hvis klubbladet skal blive rigtigt 

godt, er dit input vigtigt. Vil du 

fortælle om din favoritfiskeplads 

eller har du nogle fiduser du gerne 

vil dele med andre. Så er det her i 

klubbladet du kan gøre det.  

 

Der vil ikke være faste 

udgivelsesdage, da klubbladet 

bliver fremstillet på frivillig basis 

og der kun udkommer et blad, hvis 

der er noget at skrive/informere 

om. 

Ud over jeres indlæg, vil der være 

informationer fra klubudvalget og 

der vil være fyldige opdateringer 

om bedrifterne i ”årets lystfisker”.  

Husk at alle input er meget 

velkomne. 

 

Med håb om et langt og godt liv 

for klubbladet ønskes i god 

læsning. 

Klubblad 

Der er oprettet en side hvor de gam-

le nyhedsbreve og kommende udgi-

velser vil være tilgængelige. Under 

info i menuen findes link til klub-

blad. 
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Biler. 

Situationen i år er den, at alle 10 

medlemmer har meldt deres 

ankomst til Bornholm. Med de nye 

muligheder for selv at bestemme 

hvornår man ankommer og 

hvornår man tager hjem, betyder 

det at vi i 2 dage er 10 personer der 

skal rundt på fiskepladserne. 

Derfor er det ikke nok med de biler 

som vi tidligere har benyttet, da det 

kun giver 9 sæder. Det er derfor 

besluttet at der bliver comeback til 

den blå eminence (Storkens Passat)  

Den kommer med i stedet for 

Klokkers bil. På den måde får vi 

10 sæder. Det betyder igen at der 

skal lejes en bil til fru Stork. 

Biler i år: 
Den blå eminence.  (4 pers.) 

Ørnens   (2 pers.) 

Djo Kokkers  (2 pers.) 

Don Larsens  (2 pers.) 

 

Med ti sæder fordelt på 3 stk. 2 

personers biler og 1 stk. 4 

personers bil må vi i år være ekstra 

opmærksomme på at planlægge 

fiskeriet aftenen før. Er man 4 der 

vil samme sted hen, er det vigtigt 

at stå op samtidigt og benytte den 

blå eminence. Især de 2 dage hvor 

alle 10 er samlet er det vigtigt at 

køre samlet, hvis 4 vil samme sted 

hen. 

 

Vejeposer og vægte. 

Klubudvalget har som jeg skrev i 

det trykte eksemplar af klubbladet,  

indkøbt en vægt og en vejepose til 

hver bil. Alle fisk der indskrives 

skal som forsøg i år, vejes med 

klubbens vægt og i vejepose. 

På den måde er forholdene ens for 

alle. 

Det skal herfra opfordres til at 

huske at tage vejepose og vægt 

med til fiskepladsen og 

selvfølgelig sørge for at den 

lægges tilbage i bilen ved afsluttet 

fiskeri.  

Vi skal ved ankomst til Bornholm 

have vedtaget om sløseri med vægt 

kan koste pokalen. 

(Hvis vægten f.eks. er glemt og en 

genudsat fisk vejes med egen vægt 

i fangstnet og uden pose) 

Bornholm 2011 

Djo Kokker har brugt dem længe 

og nu forlyder det at Nimmer er 

hoppet med på vognen.  

Den nye trend med sølvbelagte 

blink er også nået til vores 

Bornholmerklub. Det siges at de 

sølvbelagte blink er alle andre 

blink overlegne. Så det bliver 

spændende at se om de skal 

udkonkurrere snaps og kølpirk. 

Prisen taget i betragtning skal de 

også være rigtigt gode for at blive 

en del af min grejboks. 

Det pureste sølv. 

Pastoren har lovet at velsigne fi-

skevandet. 

Voldborg sørger som sædvanligt 

for super vejr uden ”Stormvejr” 

Forberedelser i gang 
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og den skal så afgjort spilles nu. 

Lok dine konkurrenter på Svaneke 

bryghus. God mad og igen alt for 

mange øl sætter en dæmper på 

fiskelysten for en stund.  

Bruges begge løsninger i forlæn-

gelse af hinanden skulle pokalen / 

pokalerne være så godt som sik-

ker.  

Hvis drømmefisken landes allere-

de først på ugen, kan der være be-

hov for endnu et trick.  

Jeg har endnu ikke oplevet nogen 

der ikke kunne lokkes i skuret og 

derefter haft brug for en middags-

lur. 

God jagt på pokalerne. 

 

Når så drømmefisken er i hus, ikke 

hvis men når. Så gælder det om at 

bevare føringen.  

En måde at gøre det på er at lokke 

konkurrenterne i uføre. Der er altid 

nogen der kan lokkes til et spil 

poker med indbygget indtagelse af 

alt for mange øl. Det skulle nok 

forsinke fiskeriet i op til et døgn.  

Skulle denne løsning mod forvent-

ning ikke leve op til sit ry,  så for-

tvivl ikke. Der er nemlig en trumf 

Alternativ strategi. 

”Skal vi  spille noget poker ” 

Storken 2005—2007 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I alt 

 Storken 7 11 2 2 2 4 5 3 8 4 - 48 

 Don Larsen 5 2 1 0 1 3 1 8 4 3 - 28 

 Nimmer  2 1 1 3 3 2 1 10 2 - 25 

 Djo Kokker 1 4 1 2 0 1 6 1 1 3 - 20 

 Slagter 5 3 1 1 0 2 3 0 3 1 - 19 

 Ulken 4 7 1 2       - 14 

 Pastoren 2 2 0 0 1 0 2 0 1 1 - 9 

 Gollum      1 0 0 2 5 - 8 

 Voldborg 1 2  1 0   0  0 - 4 

 Ørnen   1 0 0 0  0 0 0 - 1 

 Klokker       0 0 0 1 - 1 

 25 33 8 9 7 14 19 13 29 20 - 177 

Vi tager jo til Bornholm for at fan-

ge havørreder. Gerne mange og 

helst store. Men hvor og hvornår 

er det lige at vi skal være klar? 

Ja, hvis man studerer statistikker 

så er det helt sikkert mandag man 

ikke skal springe over og søndag / 

onsdag man kan sove lidt længe. 

Sådan ser det ud hvis man regner 

gennemsnit ud for de forskellige 

dage: 

  Gns antal. 

Lørdag - 3 

Søndag - 1,4 

Mandag- 3,6 

Tirsdag - 2,6 

Onsdag - 1,4 

Torsdag- 2,7 

Fredag - 2 

Lørdag - 1 

Hvis man kigger lidt på hvilke 

fiskepladser der giver bedst. Så 

bliver det interessant. 

Hvis man regner gennemsnittet for 

en plads ud, for de år hvor der er 

fanget fisk på pladsen Ser det ud 

som vist til højre. 

  

Sose odde - 9,50 

Rastepladsen - 6,60 

Sorthat  - 5,75 

Bethesda - 3,50 

Lufthavnen - 2,66 

Ypnasted - 2,00 

Svenskehavn - 2,00 

Altså burde man fange ligeså godt 

på Rastepladsen på en mandag 

som man gør på Sose odde på en 

søndag. (tal er taknemmelige) 

Eller hvis man regner i odds, det 

gør dem der spiller poker jo. Så 

kan man sige at odds for at fange 

fisk i Svenskehavn onsdag  er ret 

dårlige. 

Tør du lade være med at bruge 

min logik og lade heldet råde? 

Valget er dit….  

 

Strategi for turen 

Hvor og hvornår er det vi skal slå til? 
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Når den rette strategi er valgt... 

At en Strategi / plan for ugens fiskeri er vigtig, tror jeg nok 

at Gollum og Klokker vil skrive under på. Allerede i 2009 

lagde de, efter meget sløje resultater en plan. Den gik ud på 

at besøge Svaneke bryghus og derefter fiske ved Ypnasted. 

Klokker udpegede spottet, Golle fiskede og vupti…. 2 blan-

ke på tasken. Det var i 2009.  

Året blev 2010 og igen skulle der lægges planer. Klokker 

havde stadig sin første Bornholmerørred til gode og Gollum 

var sulten efter flere. Det skulle senere vise sig også at være 

et alvorligt angreb på en af pokalerne og de mere rutinerede 

kræfter i klubben. Planen var Sorthat, en plads der tidligere 

har vist sig god for en stime. Eftersom jeg selv har oplevet 

Sorthat når der er fisk, hægtede jeg mig på Gollum og Klok-

ker. Vel ankommet til pladsen når klokker og jeg dårligt at 

komme ud af bilen før Gollum er i vandet. En sådan iver fra 

hans side er i sig selv et særsyn. Der gik heller ikke længe  

inden den første fisk sad for enden 

af linen.  Hele fire fisk fik Gollum 

den dag og det gav ham pokalen for 

flest fisk 2010. 

Gollum havde valgt en glimrende 

taktik. Det havde Klokker for så 

vidt også. han fik sin første Born-

holmerørred og det var jo en del af 

planen. 

Det hører dog også med til histori-

en, at han ikke fik meget fisketid. 

Hver gang han skulle til at fiske 

skrålede Gollum på net. Så Klok-

kers plan for 2011 må være at kom-

me af sted uden Gollum. For hvad 

kunne det ikke være blevet til hvis 

klokker havde fisket i stedet for at 

komme Gollum til undsætning med 

net.. 

Kom med nettet….. 

Det er et monster!!!! 

2010 Gollum 5 

2009 Nimmer 10 

2008 Don Larsen 8 

2007 Djo Kokker 6 

2006 Storken 4 

2005 Nimmer 3 
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Vi fanger gode fisk når vi er på 

Bornholm, selvom resultaterne år 

for år kan svinge lidt. Desværre 

er meget få af dem helt blanke.  

I 2010 var kun 4 ud af 20 fisk 

blanke. Der er altså langt i mel-

lem. Til gengæld er glæden når 

man rammer en blank så meget 

større.  

Selv om vi nu og da ser forskel-

ligt på nuancerne af blank, er vi 

med årene blevet rigtigt gode til 

at genudsætte de farvede fisk. 

Sidste år fik vi som skrevet kun 4 

blanke. Min blanke ørred på 2,60 

kg. som ses på billedet til venstre, 

sikrede mig pokalen foran Stor-

kens lidt større blankfisk (2,94 

kg.) på et bedre fultontal. Det var 

i øvrigt 3 gang i træk jeg kunne 

forlade Bornholm, med det fine 

trofæ i kufferten. 

I de 9 år ”flotteste fisk” pokalen 

har eksisteret, er det kun 50% af 

medlemmerne der har prøvet at 

vinde den. Storken og jeg har 

vundet den 3 gange hver, altså 

hele 66,6%. Man fristes næsten til 

at påstå, at en så overbevisende 

andel af de blanke ikke kun kan 

være held. Det må simpelthen 

være en teknik der ligger ud over 

det sædvanlige. Eller har jeg bare 

fulgt min påstand fra side 4? 

Fisken blev fanget:  

Mandag = gennemsnit på 3,6 

Larsens place / Sose = gennem-

snit 9,5 

Så det kunne næsten ikke være 

endt anderledes. 

 

Reglerne for at vinde ”flotteste 

fisk” pokalen, er blevet ændret en 

smule med tiden, for at gøre kon-

kurrencen fair og fri for diskussi-

on. 

Farven på sølvtøj….. 

2,60 kg. - Larsens place 

2,94 kg. - Sose odde 

For at vinde pokalen gælder nu føl-

gende: 
I konkurrencen ”flotteste fisk” tæller fisk 

i følgende prioriterede rækkefølge 

1. Blankfisk over 1,50 kg eller 50 cm  

2. Grønlændere 

Den blankfisk med det højeste Fulton tal 

som opfylder punkt 1 vinder pokalen.  

Hvis der ikke fanges fisk som opfylder 

kriterierne i punkt 1 vinder grønlænderen 

med det højeste Fulton tal.  

Såfremt der ikke fanges hverken blank-

fisk eller grønlændere udgår pokalen det 

pågældende år.  

På denne måde kan vinderen findes uden 

diskussion ,ved hjælp af simpel matema-

tik. 

2010 Don Larsen 

2009 Don Larsen 

2008 Don Larsen 

2007 Djo Kokker 

2006 Storken 

2005 Nimmer 

2004 Voldborg 

2003 Storken 

2002 Storken 

Bethesda  

Fultons formel. 
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Fra hængemule til storsmilende 

5,01 kg. - Bethesda 

Det er sjældent at jeg fortryder noget. Men uha hvor jeg 

fortryder at jeg ikke fik videokameraet frem, da Nimmer 

sidste år fik sin vinderfisk på fluestangen.  

Nimmer havde hængt lidt med mulen de sidste dage af 

sidste års tur. Han havde kun fanget en lille fisk og det 

passede ikke industrifiskeren fra 2009. 

Han og jeg havde fredag formiddag været en lille tur på 

Bethesda hvor der rullede nogle store dønninger ind over 

revet. Der var sat net og lige mellem os og nettet havde 

vi flere gange set ryggen af et ordentligt svin. Vi fiskede 

begge til den med flue dog uden held. Efter en velfortjent 

frokost ryger vi af sted igen. Denne gang er Storken også 

med. Pludselig har Nimmer svinet på krogen og nu star-

ter årets fight. 

De store dønninger ruller stadig ind over revet  og fisken 

er bedre end forventet.  Nimmer  prøver at komme tætte-

re på fisken ved at gå frem mod den, men fisken er som 

en lille hund. Den svømmer  selvfølgelig væk fra Nim-

mer. Hvem ville ikke gøre det hvis der stod +100 kg. 

med et net. Det kommer derfor til at se ud som om han 

går tur med den…. eller omvendt. Midt i det hele kyler 

Nimmer febrilsk linekurven som bølgerne selvfølgelig 

skyller ad hækkenfeldt til. Desværre var kun Storken og 

jeg vidne til den fantastiske fight der udspillede sig inden 

fisken kunne nettes. Kodeordet for den fight er ”fuld 

kontrol” og det skal jeg da lige love for at fisken havde. 

Nimmer blev trukket rundt på Bethesda revet i 20 minut-

ter eller mere. Men stor er glæden da fisken er vejet og 

behørigt genudsat (den var farvet) 5,01 kg. (Se forsidefo-

to) og så skal der bades. 

Vi får ringet efter resten af flokken og et håndklæde. For 

reglerne siger jo at badeturen for en fisk over 5 kg. skal 

tages med alle mand som vidner. 

 

+100 kg. - Bethesda 

Desværre var Nimmer blevet lidt kåd af legen med den 

store fisk. Han valgte at tage badeturen i bar røv. Det 

kunne vi godt have undværet. 

Se video af badeturen på hjemmesiden. 

Vinderfisken genudsættes da den var farvet. 
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Et udpluk af sæsonens bedste billeder 

A B C 

D E F 

G H I 

J K L 

I årets lystfisker er der udlovet en 

præmie for bedste billede og i år er 

der virkelig nogle at vælge imellem. 

A - Klokker med havørred 

B - Storken  i Ishøj  

C - Don Larsen med aborre 

D - Djo Kokker / havørred 

E - Don Larsen / havørred 

F - Klokker / havørred 

G - Klokker / makreller 

H - Klokker / hornfisk 

I - Don Larsen / havørred 

J - Djo kokker / havørred 

K - Don Larsen / Gedde 

L - Klokker / havørred 

M - Klokker / hornfisk  

M 
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Et udpluk af sæsonens mest uheldige billeder 

1 - Djo Kokker / blodbad 

2 - Storken / avis 

3 - Gollum / stålvask 

4 - Don Larsen / mørkeleg 

5 - Don Larsen / mørkeleg 

6 - Nimmer / skraldesæk 

7 - Djo kokker / frysepose 

8 - Djo kokker / plastic 

9 - Nimmer / mudder  

10 - Djo Kokker / terasse 

11 - Djo Kokker / spand  

12 - Don Larsen / skodbaggrund 

Der er mange gode billeder i år, men 

der er sandelig også en del der kun-

ne gøres bedre. 

Billederne herover er et udpluk af 

den mindre heldige slags. Fiskene 

fortjente et bedre billede end disse. 

Skal vi ikke aftale at næste sæson 

gør vi det bare lidt bedre. 

1 

4 

2 3 

5 6 

7 8 9 

10 11 12 



Næste nummer af klubbladet udkommer en gang sidst på foråret eller først på sommeren. Har du lyst til at bi-

drage til bladet kan du sende en mail til Don Larsen. Alle indlæg er mere end velkomne og vil komme med i 

førstkommende udgivelse. 

 

KLUBBLAD 

 

Bornholmerklubben 

Tilbageblik 

Et arkivbillede fra 1998. Den gang var der tid til morgenbord med avislæsning.  

(Det var ren kaffeklub dengang) 

I 1998 var det kun Ulken, Djo Kokker, Don Larsen og Storken der deltog i årets Bornholmertur. 

Det var i øvrigt dengang Storken kun deltog på deltid. (Men alligevel løb med titlen) 

Så vidt jeg husker boede vi på Bassebovej / Dueodde. Og det var det år hvor Ulken reparerede 

spaen med karton fra en stang smøger og hvor brusenichen lignede et slagtehus efter kakkel-

ovnsrørene var blevet renset. 

Se flere billeder fra 1998 på hjemmesiden. 


