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Endelig forår 
Så kom det endelig - foråret og hvor har vi dog gået og 
længtes efter det. Forår betyder for mig, andet end blot 
lyse aftener, blade på bøgetræerne og anemoner i 
skovbunden.  Det betyder også havørreder på jagt, helt 
tæt under land og det betyder hornfisk i massevis. Kort 
sagt betyder foråret en masse timer ved fiskevandet… 

Efter årets tur til Bornholm, behøver man altså ikke gå i 
dvale indtil næste år. Det er nemlig nu, at muligheden for 
at rykke i årets konkurrence er til stede. Havørred og 
hornfisk kan fanges stort set hvor som helst, så der er 
ingen undskyldning for at komme bagud fra start. 

Vi ses ved fiskevandet… 

   

Don Larsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Forside foto:  
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gældende lov om ophavsret og 
copyright. Artikler og billeder må ikke 
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Som brødre vi dele. 

Selv om det er længe siden, at Storken har 
været pokalgrådig. Så er ”frygten” for at han 
render med det hele, altid til stede. Det har 
historien lært os for længe siden. Når Storken 
bliver pokalgrådig, er det som regel under 
mottoet ”som brødre vi dele, jeg tager det 
hele”. I 2012 fik piben derimod en anden lyd. 
Brormand meldte sig ind i kampen.  

Efter 11 ture til Bornholm uden at få navnet på 
en eneste pokal, var Slagter nok den som vi 
alle, ikke mindst lillebror Stork, allermest 
undte lidt held i sprøjten. Allerede tidligt på 
turen var Slagters knæ begyndt at gøre 
indsigelser imod det barske terræn. Derfor var 
Bro´s flade plateauer, et godt alternativ til de 
mere barske forhold, der ellers fiskes under. 
Torsdag var så dagen, hvor den gamle myte 
om Slagteren og de store fisk han ikke kan 
tumle skulle aflives.  

Slagter og årets gæstedeltager Jolle tog 
torsdag en eftermiddagstur til Bro. De vendte 

tilbage i højt humør. Jolle havde nemlig lagt 
sig i spidsen med en fin blank på 1,7 kg. 

Hvad vi ikke viste var at han var overgået med 
flere længder. 

Nå, Jolle som jo er klar over at han er mere 
end slået, spiller med og lader sig (om end 
modvilligt) hylde for den fine fangst i et par 
timer.  Indtil midt under middagen hvor slagter 
begynder at fable om snapseblink. Vi undrer 
os egentlig ikke, Slagter kan jo undertiden 
godt være lidt forvirret, så vi slår den hen som 
om intet er hændt.  

Slagter lusker ud og vi andre fortsætter 
snakken. Pludselig dukker Slagter op på 
trappen, spankulerende med en fuldfed blank 
på intet mindre end 3,97 kg. (se forsidefoto) 

Så kan det nok være at der kom liv i flokken. 
Der blev tabt et par underkæber ved den 
lejlighed. 

Flest fisk Største fisk 

Flotteste fisk 
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Generalforsamling 2012. 

Klubudvalget påtænker at afholde dette års 
generalforsamling sidst i Juni. 

Formodentlig i uge 26 og sikkert hos Don 
Larsen som sædvanligt.  

Medlemmerne opfordres derfor til at overveje 
om der skal indsendes forslag til 
dagsordenen. Forslag som ikke er indsendt i 
rette tid, kan der jo som bekendt ikke træffes 
beslutning om.  

Du opfordres til at prioritere GF så din mening 
også bliver hørt. 

Uddrag af vedtægterne 

§ 6 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens øverste 
myndighed.  
Ordinær generalforsamling afholdes en gang 
årligt i juni måned og indvarsles senest 3 uger 
forinden pr. mail. Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt 
(via mail) til klubudvalget senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
skal mindst omfatte følgende punkter: 

1.Valg af dirigent og referent 

2.Klubudvalgets beretning. 

3.Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. 

4.Fastsættelse af indskud og kontingent. 

5.Indkomne forslag. 

6.Valg af klubudvalg 

7.Eventuelt 

 
Alle medlemmer har stemmeret på 
generalforsamlingen (evt. fuldmagt). 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig 
uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal 
undtagen afgørelser om vedtægtsændringer, 
se §12.  
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Forårstur til Møn -  

Med næste generation 
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Lørdag d. 28 april,  var efter planen 
dagen, hvor næste generation skulle 
med på fisketur. Turen havde været i 
planlægningsfasen længe, men 
endelig blev det tid. Med på turen 
skulle: Slagter, Djo Kokker, Ulken, 
Pastoren, Don Larsen, Nimmer og 
hans knægt samt Storken og 
Storkeungen. Slagter blev bedt om at 
stå for indkøb af proviant, men så har 
man da også selv bedt om det ikke? 
Det snakker vi ikke mere om. Vi 
havde en dejlig tur Selv om næste 
generation måske ikke bliver lige så 
entusiastiske lystfiskere som vi andre. 
Med mindre man kan gøre det online 
til den tid. Vi fiskede hele lørdagen 
uden held og søndag var det blæst så 
meget op at vi måtte opgive 
yderligere fiskeri. Dog fik vi sonderet 
terrænet så vi er bedre forberedt 
næste gang. For det er ikke sidste 
gang vi har været på Møn. 
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Årets lystfisker. 

Stillingen lige nu: 

Det er mere end 1 måned siden vi var på 
Bornholm og der er kun indrapporteret 1 fisk. 
Til gengæld er det en rigtig flot en af slagsen. 
Djo Kokker har fanget en blank på 4,38 kg. 

Havørrederne er derude og hornfiskene er 
også ankommet til de Danske kyster. Hvis i vil 
vinde årets udgave af årets lystfisker er det 
bare om at komme i gang. Jeg har siddet stille i 
bussen i over en måned for at give jer et 
forspring, men om 1 uge starter jeg op og så 
får i baghjul…. Måske. 

Konkurrencen er stadig åben for donationer af 
midtvejspræmier. 

Ønsker du at donere en præmie skal du sende 
et foto og betingelserne for at vinde til mig. Så 
skal jeg sørge for at få den i spil. 

 

 

 

HUSK at læse reglerne grundigt inden du 
indberetter fangster. Det ville være ærgerligt at 
gå glip af point pga. uvidenhed. 

Djo Kokker 108 Point 

Slagter 90 Point 

Jolle 63 Point 

Storken 62 Point 

Nimmer 37 Point 

Don Larsen 0 Point 

Klokker 0 Point 

Gollum 0 Point 

Pastoren 0 Point 

Voldborg 0 Point 

Ørnen 0 Point 

Ulken 0 Point 
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Lidt om præmien: 

De nordiske lande er et fantastisk område for 
lystfiskere.  

Naturen varierer fra danske åer, der snor sig 
gennem flade sletter, til Sveriges dramatiske 
klippekyster og fra Finlands tusinder af søer 
og til Norges brusende lakseelve.  

Erfarne lystfiskere fra de nordiske lande 
gennemgår de 25 mest spændende arter og 
giver masser af gode råd, som både 
nybegyndere og veteraner vil have glæde af.  

De bedste fiskesteder, Fiskemetoder og 
udstyr. Derudover også Web-informationer 
og Fantastiske fotos.  

Lystfiskeri i Norden henvender sig til alle, der 
interesserer sig for fangstmulighederne i 
Danmark, Sverige, Norge og Finland - både 
til begyndere, der søger en bred information 
om fiskearter og -metoder, og til erfarne 
lystfiskere, der har brug for konkret 
information om bestemte arter i et bestemt 
område. 

Lindhardt og Ringhof - 312 sider. 

Årets lystfisker - Ekstra præmie. 

Præmiesponsor - Don Larsen. 

Hvordan vindes denne fantastiske præmie? 

Jeg har op til denne sæson, spekuleret som en 
djævel. Tidligere har jeg udlovet ekstrapræmier 
for bedste foto og bedste historie, uden at det 
har haft nævneværdig betydning for kvaliteten 
af indberetningerne. 

Derfor har jeg i år valgt, at  ekstrapræmierne 
skal udloddes for noget helt konkret. Og hvad 
er mere konkret end størrelse? 

Denne ekstrapræmie vindes af den der, inden 
konkurrencens afslutning, har indberettet den 
største gedde.  

Det er dog ikke nok at fange årets største 
gedde. Jeg forventer ikke at min klubrekord 
bliver slået. Men for at vinde skal din gedde 
være på mindst 3.0 kg. Og indberetningen skal 
ledsages af et foto af dig og din fangst. 

Gedde indberetninger som ikke opfylder de  
ovenstående krav, udløser ikke denne fine 
præmie.  

 

Don Larsen 2010. - Klubrekord 4,93 kg.  

Wobleren der fangede klubrekorden. 
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Tilbageblik på 2004. 

Her på bagsiden er vi nået til 2004. Det 
andet af de 3 sorte år. Kun 9 fisk blev 
der landet og alle blev landet på Sose 
odde. 2004 var det sidste år hvor Ulken 
var med og året hvor det ikke lykkede 
Storken, at få glitter med hjem til 
kaminhylden. Hele 3 mand måtte 
forlade øen uden havørred, redaktøren 
inklusiv. Dog fik Pastoren overlistet en 
lille ulk (fisken), så reelt var vi kun 2, 
der ikke fik fisk. På en af fiskedagene 
tog Ulken og jeg et smut til Levka og 
sikken en oplevelse. Fisk var der ingen 
af, men på stranden mødte vi  et 
skræmmende syn. Et fiskehoved så 
stort at man skulle tro det var løwn. Jeg 
husker ikke data på fisken, men husker 
blot at man ved brug af fultons formel, 
kom frem til et mildt sagt svinagtigt 
fultontal. Det var ved samme lejlighed at vi blev overfuset af en derboende ældre dame. Hun 
mente ikke at vi overhovedet skulle spadsere på hendes vej. Vi kunne bare pakke os kunne vi. 

2004 var det sidste år hvor vi holdt til på Dueodde og så 
vidt jeg husker også det sidste uden poker. Djo Kokker 
fangede turens største fisk på 3.20 kg. Jeg husker selv 
som var det i går, hvordan Djo Kokker som førte, stod på 
P-pladsen og spejdede ud over lufthavnsstykket, mens 
Ulken fightede den fisk der kunne slå Djo Kokkers. 
Desværre for ulken blev fisken nettet og igen slået ud af 
nettet af en stor bølge. Det var ikke en helt tilfreds Ulk, der 
kom op ad trappen den formiddag. 

Næste nummer af klubbladet udkommer omkring august 2012.  
Har du lyst til at bidrage til bladet kan du sende en mail til Don Larsen.  


