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”Et nyt år” 
Da vi juleaften sad ved julebordet og fyldte maven med juleand, 

flæskesteg og god rødvin. Da var der præcis 3 måneder til den første 

lørdag aften på Bornholm.  

Var jeg så den eneste, der blev lidt fjern i blikket, da ris a la manden 

blev budt rundt anden gang?  

Eller var der nogen, der lige som jeg tænkte, at en Premium og en 

bitter i skuret ville gøre underværker.  

Da gæsterne er gået og fruen er på køjen, lister jeg i garagen og så 

er det næsten lige som at være der. 

Nu er det så blevet 2012 og tiden nærmer sig. Rastløsheden er ved 

at løbe løbsk. Det er jo lige om lidt at vi skal af sted. 

 

Ventetiden kan i passende bruge på at forsøge at indhente Klokker i 

”Årets lystfisker” eller har i givet op? Der er 2 måneder tilbage af 

konkurrencen og taget er ikke slapt endnu….. 

 

Godt nytår og Derneje 

Don Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Forside foto: St. vejle å  

 

 

KLUBBLAD 

Bornholm - Fiskeri - Kammeratskab. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Ishøj Havn - En rigtig god plads tæt på storbyen. 

Læs mere og se kort over andre fiskepladser på vestegnen: 

http://www.kbhamt.dk/pdf_pub/Tema%20Fiskeri-vestegn.pdf 

Tag endelig ikke fejl af Ishøj havn.  

Ved første øjekast kan det godt se lidt 

nederen ud og slet ikke som man normalt vil 

tro, at en god fiskeplads ser ud. Mit blå og 

hvide løvehjerte, har da også svært ved at 

udtale noget der starter med vestegnen ;)  

Men ikke desto mindre, så er Ishøj havn altså 

et besøg værd. 

For det første er der fisk. Rigtigt gode fisk 

endda. Jeg har kendskab til en spejlblank 

havørred over 10 kilo, på netop denne plads. 

Mange af de store havørreder der bliver 

fanget her, er dog farvede og bør sættes ud 

igen. Selv har jeg adskillige 

brakvandsaborrer over kiloet på scorekortet.  

55.611614,12.385325 

På Google maps kan du danne dig et overblik over pladsen. 

Copy - Paste ovenstående koordinater ind i søgefeltet og tryk 

enter. 

Der gode parkeringsforhold på Sandvejen lige inden stien til 

vandet. 

I Ishøj Havn, hvor Store Vejle å har 

sit udløb, kan der være et meget fint 

fiskeri efter havørred. Om vinteren, 

når havvandet i Køge Bugt er koldt, 

svømmer mange af dem ind i det 

mindre salte vand i havnen og nogle 

søger videre op i åen. 

I Ishøj Havn kan du også fange store aborrer 

og rimter. 

Der er en fredningszone på 500 meter 

omkring Store Vejle å's udløb fra den 16. 

november til den 15. Januar. 

Fiskeriet i Ishøj Havn er frit. Det er dog ikke 

tilladt at fiske fra lystbådehavnens moler. 

Mindstemål og fredning: 
Aborre - 20 cm i saltvand 

Gedde - 60 cm i saltvand, fredet hele april. 

Havørred - 40 cm. fredet 16 nov. - 15 jan. 
Ishøj havn en tidlig oktobermorgen i 2007 

Redaktøren med en aborre over kiloet i 2010 

Ishøj havn set fra oven 
Mepps black fury 3 er min favorit til 

aborrerne i Ishøj havn.  

http://www.kbhamt.dk/pdf_pub/Tema%20Fiskeri-vestegn.pdf
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En æra er forbi - eller er den? 

I det jyske startede året som det 

plejede med at vi åbnede Tapto til 

Påske. Det blev også til en Flynder 

tur for Mikkel og jeg, hvor Mikkel 

landede sin første å-ørred 

egenhændigt. Jeg var så heldig at 

forevige det. Alt åndede som altid 

fred og ro ved åen. 

Stor var overraskelsen da Ulken først 

på sommeren kunne berette at hele 

”vores” stykke af åen var blevet 

gravet op og hele ådalen var på vej til 

at blive genskabt. Det viste sig ved 

noget research at et kommunalt 

initiativ har fået EU støtte og var 

blevet påbegyndt. Projektet går ud på  

at genskabe den gamle ådal dels ud 

fra  gamle optegninger samt 

beretninger fra de lokale bønder.  

I sensommeren blev det gamle 

stemmeværk nedlagt og 

gennemstrømningen etableret i den 

gamle Flynder. Der er kommet rigtig 

mange store sving og i år vil der 

bliver udlagt gydebanker, men som 

det ser ud nu er der ca 20 cm vand i 

hele åen og den er helt ufiskbar.  

Sådan vil det givet vis være i en del 

år fremover og det store spørgsmål er 

om en æra er forbi? I 50 år har vores 

familier fisket Flynders vande tynde. 

Vi er flere som kendte hvert et sving i 

åen. Er alt dette gået tabt for evigt 

eller kan vi om nogle år se frem til 

endnu bedre fiskeri end førhen? 

Storken 

Bro 

Stemmeværk 
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Årbog 2012? 

Er årbogen i fare?  

Jeg ved det ikke endnu. ... 

Men da jeg ikke selv har mulighed for at 

trykke den mere. Er jeg ved at undersøge 

hvad det vil koste at få den trykt. 

Jeg håber at jeg finder en løsning, der er 

til at betale. Så vi kan få et eksemplar 

med til Bornholm. 

 

2012 ? 
Bornholm 2012 

Deltagere 2012: 

Ørnen 

Slagter 

Klokker 

Nimmer 

Djo Kokker 

Gollum 

Storken 

Don Larsen 

Gæstedeltager 2012: 

Simon Jarl Jacobsen 

Basen: 

Turistvej - Snogebæk - Bornholm  

Biler: 

Følgende biler skal med i år. 

Djo Kokkers nye Fordvogn. 

Ørnens  

Don Larsens Honda 

Og……..  

Storkens blå eminence (som i mine øjne er grå). 

Eller Simon Jarls firmagryde. 

 

NB: Ovenstående skal tages med forbehold for evt. de-

fekter. Skulle det ske må vi leje en bil.  Bornholmerklubben Budget 2012  

Indtægter:    Udgifter: 2012 

Kontingent 3000,00   Hus 4645,00 

Indbetalinger 28800,00   Rengøring 1400,00 

     El, telefon og vand 2200,00 

     Leje af bil 1400,00 

     Færge 3192,00 

     Bro abonnement 260,00 

     Bro 950,00 

     Øl 2700,00 

     Benzin 2200,00 

     Pokaler 500,00 

     Mad 7000,00 

     Bitter 660,00 

     Rødvin 500,00 

     Vægte 200,00 

     Blinklåse 0,00 

     Indkøb af sædebetræk 0,00 

     Leje af tagboks Ørn 0,00 

     Springringe 0,00 

     Rep af bil 0,00 

       

       

     I alt 27807,00 

     Overskud 3993,00 

I alt 31800,00   I alt 31800,00 

Tipskupon: 

Klokker står for årets tipskupon.  

Den vil være at finde online inden vi tager af sted. 

Pris 100.– pr. kupon. (går jeg ud fra) 
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Indehavere af klubrekorder pr. 1/1-2012 

Dato Sted Art Vægt Indehaver 

06 april 2006 Sose odde Havørred, saltvand 5,61 kg. Storken 

23 juli 2011 Gudenåen Laks 5,50 kg. Djo Kokker 

20 juni 2010 Privat sø  Gedde 4,93 kg. Don Larsen 

15 maj 2008 Gniben Steelhead 4,60 kg. Djo Kokker 

27 marts 2011 Simons P&T Regnbueørred 3,79 kg. Klokker 

01 maj 2008 Sose odde Torsk 3,30 kg Djo Kokker 

17 oktober 2010 St. Vejle å Brasen 2,73 kg. Klokker 

05 august 2008 Gudenåen Havørred, ferskvand 2,70 kg. Djo Kokker 

26 juni 2008 Skansehage Multe 2,46 kg. Djo Kokker 

13 april 2008 Poppelsøen Bækørred P&T 1,90 kg. Nimmer 

22 oktober 2010 Ishøj havn Aborre 1,28 kg. Don Larsen 

22 august 2011 Røsnæs Makrel 0,86 kg. Don Larsen 

11 august 2007 Flynder å Bækørred, vild 0,80 kg. Storken 

2009  Hornfisk 0,74 kg. Djo Kokker 

21 juli 2009 Snekkersten Skrubbe 0,56 kg. Klokker 

02 april 2011 St. Vejle å Skalle 0,51 kg. Klokker 

22 maj 2011 Privat sø Karusse 0,49 kg. Storken 

09 juli 2011 Røsnæs Fjæsing 0,19 kg. Don Larsen 

28 juli 2011 Helsingør Blågylte 0,084 kg. Klokker 

 Antal rekorder 

Djo Kokker 6 

Klokker 5 

Don Larsen 4 

Storken 3 

Nimmer  1 

Der blev sat rigtigt mange personlige rekorder 

i 2011 og det blev også til 7 klubrekorder. 

Den rekord der har stået længst er Storkens 

Havørred på 5,61 kg. fra 2006.  

Skal vi ikke se at få den væltet? 

0,86 kg. Makrel fra Røsnæs. 
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Årets Lystfisker 2011 - 2012. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Indberetninger pr. måned

9

5

25

12

Andel af indberetninger

Klokker

Nimmer

Storken

Djo Kokker

Don Larsen

Der er indtil nu indberettet 13 forskellige arter, hvilket 

må siges at være godkendt. Interessen for konkurrencen 

har på trods af dette været moderat og indberetningerne 

er ikke strømmet ind som jeg, med tanke på præmien,  

havde forventet. 

Der er kun indberettet 33 gange og af dem står Klokker 

og Don Larsen for 2/3.  

Klokker har lagt sig klart i spidsen med over 1700 point.  

Selv om det ser voldsomt ud så fortvivl ikke.  

 

Her er opskriften på hvordan du henter Klokker. 
5 skrubber over 0,56 kg   min. 500 point 

5 bækørreder (vilde) over 0,80 min. 500 point 

5 skaller over 0,51 kg  min. 500 point 

5 aborrer over 1,28 kg.  Min. 500 point 

Voila….   Minimum 2000 point 

 

Du er altså kun 20 fisk fra den flotte præmie. 

Skal denne fine håndbyggede fiskekniv til Frederiksberg, 

eller er der nogen der har mod på at udfordre Klokker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste sæson: 

Regler og betingelser for næste sæson vil snart være at 

finde på hjemmesiden. 

Bemærk at der er ændringer i fristen og i måden at optje-

ne point. Der er desuden lempet på kravene til indberet-

ninger. Så man ikke behøver at bruge skabelonen.  

Til gengæld vil alle indberetninger, der ikke overholder 

kravene, som er forklaret på hjemmesiden, blive diskvali-

ficeret uden varsel.  

DERFOR: 

Læs betingelserne omhyggeligt.  

Næste år er der ingen nåde….  

Og det hjælper heller ikke at hælde vand ud af ørerne. 

 

Tidligere vindere: 
Sæson 5 ? 

Sæson 4 Klokker 

Sæson 3 Don Larsen 

Sæson 2 Djo Kokker 

Sæson 1 Djo Kokker 
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Årets bedste fotos. 

Årets dårligste fotos - det kan vi sku gøre bedre. 

 

 

  

  

 

Ishøj havn Øster ørs Røsnæs 

Hemmeligt sted 

Hemmeligt sted Øster ørs Heatherhill 

Heatherhill India kaj 

Nimmer Don Larsen Klokker 

Klokker Djo Kokker Djo Kokker 



Næste nummer af klubbladet udkommer 

omkring maj 2012. Har du lyst til at bi-

drage til bladet kan du sende en mail til 

Don Larsen. Alle indlæg er mere end vel-

komne og vil komme med i førstkommen-

de udgivelse. 

Nummer 1 - 2012 

KLUBBLAD 

 

Bornholmerklubben 

Denne gang ser vi tilbage på 2003 og ved at bruge bagsiden på netop 

det år, vil dette nummer af klubbladet blive et samlerobjekt. 

2003 var Ørnens første og han lagde selvfølgelig ud med at fange sin 

første Bornholmerørred. Så var det ligesom overstået og han kunne 

derefter bruge sin tid, på det han holder mere af end at fiske, nemlig 

mad og røverhistorier og  det er vi andre absolut ikke kede af. 

Billedet af Ørnen med sin ørred på Sorthat, er derfor gået hen og 

blevet en raritet, for ikke siden 2003 har Ørnen landet en ørred på 

Bornholm. Selv om han op til flere gange siden, har haft snøren i 

vandet…. 

Turen i 2003 blev afviklet 5 – 12 april. På trods af det sene tidspunkt 

for turen, var det svinekoldt. Der var snestorm og vi byggede snemænd 

på terrassen.  

Nimmer havde i 2003 et mindre heldigt år. 

For det første knækkede han en tand. Så fik en svane viklet sig ind i 

hans line og som om det ikke var nok, så smaskede ”Thorkil Thyrring” 

et rådyr på vej til fiskepladsen. Dernæst moonede han en hundelufter 

og hendes hund, da de overraskede ham, siddende på hug i buskene, 

med sine waders nede om knæene.  

God mod dyr har han fandeme aldrig været… 

2003 er det første af de 3 sorte år. (under 10 fisk) 

Der blev kun fanget 8 havørreder. Til gengæld var gennemsnitsvægten 

over 2 kilo og hele 87,5% af fangsterne blev taget på kølpirken 

Storken tog ”the double” i 2003. Det var i øvrigt sidste gang at det 

kunne lade sig gøre. Året efter var der nemlig 3 pokaler at dyste om. 

Tilbageblik på 2003. 

Navn Antal fisk 

Storken 2 

Ulken 1 

Djo Kokker 1 

Slagteren 1 

Nimmer 1 

Ørnen 1 

Don Larsen 1 

Pastoren 0 

Fangster i 2003 

Største fisk i 2003 - 3,60 kg. 

0 - 2 

Fredensborg Sorthat 

Lufthavnen 


