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”Efterår”. 
Sommeren er definitivt forbi og nu starter ventetiden for alvor. Der 

er desværre stadig lang tid til vi skal til Bornholm. Til gengæld er 

der næsten lige så lang tid til at ”Årets Lystfisker” slutter. Så selv 

om du har fået en skidt start, kan du stadig nå at gøre noget ved det. 

Og der er bestemt noget at gå efter. Efteråret er i mine øjne topsæ-

son for brakvandsaborrer og også de fuldfede trækkende havørreder 

er på spil lige nu.  

Førstepræmien i årets lystfisker, som er en håndbygget fiskekniv, 

bør få alle mand til vandet. Selv om det indtil nu har set lidt sløjt ud.  

Kig godt på billedet af præmien herunder og spørg dig selv: 

”Vil jeg virkelig gå glip af den?” 

Konkurrencen spidser til.  

Vi ses derude…. 

Knæk & bræk 

Don Larsen 
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Trachinus draco 
           Fjæsing 

Fjæsingens gift er varmelabil, dvs. den bliver nedbrudt ved opvarmning. 

 

Behandling af fjæsing stik: 

 Anbring stikstedet i så varmt vand som tåles, uden at det skolder, indtil smerten 

forsvinder (typisk 40-42 grader C i 30-60 min.)  Afprøv temperaturen med en 

rask hånd. Det varme vand lindrer smerten. 

 Fjern eventuelle rester af piggen, og vask med vand og sæbe. 

 Supplerende behandling med smertestillende medicin kan være nødvendig. 

 Søg læge eller ring til GIFTLINJEN på 82121212, hvis symptomerne fortsætter 

eller er meget udtalte - eller hvis der opstår tegn på infektion. 
 

www.giftlinjen.dk 
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Der er siden sidste udgave af 

klubbladet, tilføjet en ny art 

på rekordlisten. Denne gang 

er det Fjæsingen der er kom-

met med.  

Don Larsen fangede et par 

stykker på Røsnæs d. 9 juli.  

Fjæsingen hører til pigfinne 

fiskene og er Nordeuropas 

giftigste fisk. Det er en afsin-

dig flot fisk, med sine sma-

ragdgrønne og turkis sider 

med guldglinsende striber. 

Det siges at fjæsingen er en 

fremragende spisefisk, men 

vær varsom. Et fjæsingstik er 

meget smertefuldt og er man 

så uheldig at blive stukket, er 

det vigtigt at få renset såret 

med varmt vand, for derefter 

at søge læge. 

Stik af fjæsingens pigge sker 

ved håndtering af fangede 

fisk. Giftinjektion sker auto-

matisk ved stik, hvad enten 

stikker kommer fra en leven-

de eller død fisk. Stikket er 

smertefuldt, men sjældent 

alvorligt. Efter et stik opstår 

der stærke smerter, hævelse 

og misfarvning omkring stik-

ket. Smerterne kan stråle ud i 

hele den påvirkede legemsdel. 

Hovedpine og svimmelhed 

kan også forekomme. 

Smerterne kan blive ved i op 

til 24 timer og hævelsen kan 

bestå i måneder, men det sker 

kun sjældent, at fjæsing stik 

fører til alvorlig sygdom.  

Det hedder fjæsing også: 

D Petersmann 

UK Greater weever 

S Fjärsing 

F Grande vive 

Latin  Trachinus draco 

 

Der er ingen mindstemål eller 

fredningstid for Fjæsing. 

Den maksimale størrelse er 40 

cm og 0,6 kg. 

Energi  351 kJ  

Protein 19,4 g  

Kulhydrat 0,0 g  

Fedt   0,7  g 

Næringsværdi pr. 100 g. 
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Årets lystfisker 

Konkurrencen ”årets lystfisker” føres i øjeblikket af arrangøren himself 

med hele 929 point. Blandt andet på grund af et helt enestående makrelfi-

skeri på Røsnæs. Som i øvrigt også bød på en ny klubrekord på hele 0,86 

kg. 

Lige efter ligger klokker som har været flittig, men alligevel ikke helt er 

oppe på niveauet fra sidste sæson. 

Storken har haft en katastrofal sommerferie uden så meget som en eneste 

fisk… Har han mistet taget på det? Det lover godt for pokalfordelingen på 

Bornholm i 2012. 

Nimmer og Djo Kokker kan også gøre det bedre. 

Fordelingen af indberetninger kan ses på diagrammet herunder. Et gennemsnit på lidt over 4 indberetninger 

pr. måned virker ikke særligt overbevisende. Hvis klubben ikke kan præstere bedre, er det ikke underligt at 

vi på Bornholm, kan blive udfisket af en flok Polakker. Hvad der er endnu mere forfærdeligt er, at der kun 

er indberettet sølle 2 havørreder siden Bornholm.  

Til gengæld har Djo Kokker for første gang indberettet en laks til konkurrencen. Den blev fanget i Guden-

åen. 

0
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Der er til dato indsendt 22 indberet-

ninger, fordelt på kun 5 deltagere. 9 

af indberetningerne står arrangøren 

selv for. Med tanke på den flotte præ-

mie, kan man kun undre sig over 

hvorfor der ikke bliver gået til den 

ved fiskevandet.  

Mon ikke efteråret bliver en travl tid 

for mange? 

 

 

 

 

 

 

 

Der er også endelig indberettet flad-

fisk igen. Klokker fangede denne fine 

skrubbe i Helsingør d. 28 juli 

Årets lystfisker 
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Konkurrencen om midtvejspræmi-

en for hornfisk er afsluttet. Vinde-

ren af en flaske Fernet Branca blev 

Klokker med 309 point. Klokker 

kan indtil næste år, med rette kalde 

sig kongen af hornfisk.  

 

Til højre herfor ses et af Klokkers 

indberettede billeder, som sikrede 

ham sejren. Som det kan ses er den 

gode klokkers fiskeri, inde i en 

rivende udvikling. 

Hvem skulle have troet at den 

”grønne” lystfisker vi havde med 

som gæst for nogle år siden, allere-

de i dag, åbenbart er endt som flue-

fisker. 

 

Klokkers 5 hornfisk: 

Den største af dem er i øvrigt PR. 

for Klokker  og kun 100g. Fra Djo 

Kokkers klubrekord fra 2009. 

Vinderen af midtvejspræmie ”Hornfisk” er fundet. 

Resultat. 
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Midtvejspræmie Hornfisk

Point

Interessen for at deltage i delkon-

kurrencen, var i år mildt sagt mo-

derat. Kun 3 har indmeldt hornfisk, 

og jeg vil næste år overveje, hvor-

vidt der vil blive indlagt delkon-

kurrencer. Eller med andre ord, 

som er lånt fra erhvervslivet, vil 

jeg vurdere ”cost/benefit” Altså får 

jeg nok ud af hvad jeg investerer i 

præmier og skal præmierne være 

så dyre for at vække interesse, at 

det bliver urealistisk med mere end 

1 præmie pr. sæson.   

Hornfisk 0,64 kg.  

Hornfisk 0,44 kg.  

Hornfisk 0,42 kg.  

Hornfisk 0,41 kg.  

Hornfisk 0,38 kg.  

En af Klokkers flotte 

hornfisk er åbenbart fan-

get på fluestang. 

http://www.bornholmerklubben.dk/Konkurrence/Season 5/Klokker 01.htm


NUMMER  4  Side 9 

Der er ved at komme gang i rekorderne.  

Sæsonen har indtil nu budt på adskillige 

rigtigt flotte fangster. Det er blevet til 

hele 5 nye klubrekorder og yderligere 3 

personlige rekorder. Ud af de 5 

klubrekorder er de fire af dem sat, for helt 

nye arter på vores rekordliste. Det glæder 

mig meget, at der endelig optræder en 

Laks på listen, og endda et rigtigt flot 

eksemplar af slagsen. 

 

Der er over ½ år tilbage af sæsonen, så 

mon ikke vinter udgaven af klubbladet, 

kan berette om yderligere rekorder. 

Sæsonens rekorder indtil nu 

Laks  5.50 kg.  Djo Kokker  Gudenåen  KR 

Karusse  0,49 kg.  Storken  Privat sø KR 

Karusse  0,32 kg . Nimmer Privat sø PR 

Makrel  0,86 kg.  Don L  Røsnæs  KR 

Fjæsing  0,19 kg.  Don L  Røsnæs  KR 

Blågylte 0,085 kg. Klokker Helsingør KR 

Hornfisk 0,64 kg.  Klokker Heatherhill PR 

Havørred 3,31 kg.  Klokker Sose odde PR 

 

KR = Klubrekord 

PR = Personlig rekord 

Klubudvalget har været tidligt ude og har allerede 

nu indkøbt bitter til 2011. 

Jeg var en tur i Husum i sommerferien og indkøbte 

som aftalt på  generalforsamlingen: 

3 Fernet Branca 

2 Dr. Nielsen 

1 Arn bitter 

1 Fiskefjæs 

Da vi har en blå gajol fra sidste år og Ørnen og 

klokker som har lovet hjemmelavet bitter, ser det 

ud til at vi på den front er godt kørende. 

Bitter 



Næste nummer af klubbladet udkommer en gang i det nye år. Har du lyst til at bidrage til bladet kan du sende en 

mail til Don Larsen. Alle indlæg er mere end velkomne og vil komme med i førstkommende udgivelse. 

 

KL UB BLA D 

 

Bornholmerklubben 

Året 1999 er blandt gamle medlemmer legendarisk. Blandt andet 

på grund af Storkens og Ulkens gyldne time på Sose odde.  

Den behøver vi ikke at bruge tid på her………. 

Året var også særligt fordi vi havde masser af ”nye” folk med.. 

Det var Voldborgs første år, og lige som Pastoren der kom med 

bussen til Snogebæk for at besøge os, har de 2 hængt ved lige si-

den. 

2 andre gæster, som ikke siden har deltaget, var også med i 1999. 

De to var Jan O og Knipling. Især verdensmanden Kniplings 

”sweettalk” til fruentimmerne i nabohuset og Jan Os stunt med 

ombytning af gl. Dansk og kaffe huskes tydeligt fra det år, og jo 

oftere talen falder på Knipling og 1999, jo bedre bliver historien. 

Det ender nok med, at han er far til hele 1999 generationen på 

Bornholm.. 

1999 var det sidste, hvor jeg stædigt holdt på at pvc waders og 

Helly Hansen regnjakke var rigeligt. Og at det ikke var noget pro-

blem at holde varmen. Også min legendariske 6” stang var med 

for sidste gang i 1999. 

Det var også året, hvor vi indviede æselhatten. Knipling var den 

første til at gøre krav på den og set i bakspejlet vil jeg sige, at den 

faktisk ikke klædte ham ret godt. 

Storken var i 1999, den første i klubben til at tage en dukkert på 

grund af en fangst. Det skete efter at have landet en krabat på over 

6 kilo i den gyldne time.  

Fisken er ikke at finde i rekorder og statistikker fordi vi ikke har 

noget på skrift fra før 2001. 

1999 var et godt år og et specielt år, men ikke pga. fiskeriet som 

faktisk var katastrofalt dårligt. Men Klubben var i sin spæde start 

og mange ting som i dag er en selvfølge, blev der lagt grundsten til 

i de første år. 

Tilbageblik på 1999. 

Den sundeste gymnastiske øvelse, er i 

rette tid at rejse sig fra middagsbordet.                                                                                                

Giorgio Pasetti 


