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Sensommer 
Det er efterhånden en del år siden, at vi har haft en rigtig 
varm sensommer. Så mon ikke at det bliver i år, at august 

viser sig fra sin bedste side.  

August er jo traditionelt den bedste måned til makreller, men i 
min bog skal der meget til, for at overgå sidste års vanvid på 

Røsnæs.  

I sommerferien sidste år, oplevede jeg for første gang det 
som alle drømmer om, nemlig at kunne stille uret efter 
fiskene.  Jeg kunne tage på Røsnæs, luske ned på stranden, 
drikke en kop kaffe og ryge en smøg. For derefter at kigge på 
uret og tænke, så er det om 10 minutter. Drikke kaffen færdig, 
tænde en ny smøg, vakle ud til min plads, kigge på uret og 
tyre blinket helt ud skråt til venstre. Dunk dunk dunk… det var 
en!  
Og de var store sidste år, inklusiv klubrekorden på 0,86 kg. 
Nu forlyder det at der er et sandt makrelorgie i gang ved 
Jyllands vestkyst - de er på vej til sjælland, så det er bare om 

at finde grejet frem. 

God sommer. 

Vi ses derude…..  

Don Larsen 
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Bladet udgives 4 gange om året. 

Forår, sommer, efterår og vinter. 

 

Tekst & redaktion 
Don Larsen 
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Præmiesponsor: Nimmer              Knot - a - bag.   

Årets lystfisker. 

Ekstra præmie 2 

For første gang siden 2007, hvor konkurrencen 
blev afholdt første gang. Er der endelig en 
anden end mig, der har sponsoreret en 
ekstrapræmie. Som alle nok ved, så er fordelen 
ved at donere en præmie, at man selv får lov til 
at bestemme betingelserne, for at vinde den. 
Denne fine ekstrapræmie er sponsoreret af 
Nimmer. Og vindes af den der når 
konkurrencen slutter, har indberettet den 
største makrel. 

Knot - a - bag. 

Er en dispenser med en rulle 
endeløse poser (10 m), 
beregnet til enten fangsten 
eller til affald. 
Pakken indeholder desuden 
en refill. 
Se i øvrigt websiden. 
 
 
 

Don Larsen 249 Point 

Storken 116 Point 

Djo Kokker 108 Point 

Slagter 90 Point 

Nimmer 64 Point 

Jolle 63 Point 

Klokker 0 Point 

Gollum 0 Point 

Pastoren 0 Point 

Voldborg 0 Point 

Ørnen 0 Point 

Ulken 0 Point 

Stillingen i Årets lystfisker 

Dirty Harry - den Norske Slug. 

Blinket som siges at være uovertruffet 

Storken har fundet en forhandler af det blink 
som nordmændene sidste år skovlede fisk i 
land med. Det kan købes for 49.– Norske kr. og 
skal bestilles hos Storken inden 15 september. 

De fås  i 7, 10, 14, 18 og 25 gr. 

Både som saltvand og ferskvands slug. 

 

 

Husk at bestille - men bestil nu ikke for mange. 
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Sæsonens rekorder - indtil nu. 

Året har indtil nu budt på en perlerække af 
personlige rekorder. Klubrekorder er det ikke 
blevet til …. Endnu. 

 

Djo Kokker Havørred 4,38kg. PR 

Slagter Havørred 3,97kg. PR 

Jolle  Havørred 1,76kg. PR 

Storken Gedde 1,62kg. PR 

Don Larsen Regnbue 3,70kg.  PR 

 

PR - Personlig rekord. 

KR - Klubrekord. 

Klubben har fået et nyt medlem. 

Bornholmerklubben blev på årets 
generalforsamling udvidet, med et ekstra 
medlem. Jolle blev budt velkommen in 
absentia (han residerer jo i Jylland). 

Trods det at han udfiskede flere af de 
garvede medlemmer, var det umuligt for os 
alle, at finde en god undskyldning for at 
vende tommelfingeren nedad ved 
afstemningen. 

Jolle er nu det 11. medlem og har allerede 
optjent sit første mærke og som noget ret 
usædvanligt, var det ikke æselhattemærket. 

 

Første Bornholmer ørred. 

 

 

 

Velkommen til. 
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Sommerlaks i Orkla. 

I juni var Ulken og Djo 
Kokker en tur i Norge 
for at nakke et par 
storlaks. 

De fik 5 stk. på land 
med den største på 
over 9 kilo. 

Redaktionen har fået en 
smagsprøve af Ulkens 
laks og det er det rene 
guf. 
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2005 blev foruden Ulkens 
fravær og pokerens indførsel, 
skelsættende på mange andre 
områder. For første gang i 
historien, blev vinderfisken 
ikke fanget på Sose odde, og 
for kun 2 gang blev der ikke 
fanget fisk på Snapsen. Til 
gengæld var vinderfisken for 
første gang siden 2000 under 
3 kilo.  Helt usædvanligt får 

Nimmer 2 pokaler med hjem. Det er første 
gang han overhovedet får navn på en pokal. 

Faktisk var det eneste, der var som det plejer, 
navnet på pokalen ”Største fisk” og så 
snakker vi ikke mere om det. Den vane er jo 
heldigvis stoppet godt og grundigt. 

2005 er foreløbigt det eneste år hvor Djo 
Kokker måtte forlade Bornholm uden fisk.  

 

Turen i 2005 lå tidligt i marts. 
Helt præcist fra 12 til 19 marts. 
Det tidlige tidspunkt gjorde at 
vi fik noget af en kold tur. Om 
det så var årsagen til, at vi fik 
det 3. sorte år i træk, må stå 
hen i det uvisse. En ting er dog 
sikkert. Alt det sne der lå da vi 
ankom skulle smelte og da det 
skete ret så pludseligt,  var det 
uundgåeligt at de små vandløb 
forvandlede sig til brusende floder. Det var 
skyld i at fiskevandet mudrede til.  

2005 var året hvor vi efter nogle år i Dueodde, 
lejede det gamle husmandssted Brodal. Et 
sted der kunne gå an, men slet ikke passede 
til vores gruppe. Året 2005 er også år 1, efter 
at Ulken meldte sig ud af Bornholmerklubben. 
Første aften i 2005, hiver Storken en kuffert 
med chips og kort frem. Han foreslog at vi 
skulle tage et slaw poker. Noget nyt og 
spændende som hed Texas holdém. Gud 
fader bevare os et åndsvagt spil. Eller det 
syntes jeg dengang. Siden har vi spillet 1 
gang om ugen og gør det stadig.  

Vi husker alle Slagters udbrud i arrigskab?   
”3-2-A-K-Q er skú da en straight” Der er 
sket noget siden den gang. 

Vi har da i det mindste fået lært 
reglerne, selv om vi til stadighed 
diskuterer fortolkninger. Enige 
bliver vi nok aldrig. 
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Tilbageblik på 2005 - Det 3. sorte år i træk. 


