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Vinterens komme. 

Betyder kortere dage, drastisk faldende temperaturer og 
mindre aktivitet ved fiskevandet. Men det betyder også, 
at det snart begynder at vende igen.  
Allerede fra d. 21 december, begynder dagene igen at 
blive længere og inden vi har set os om, har det været 
nytår. Så skal vi til at skrive 2013 hvilket betyder at der 
faktisk kun 2½ måned, til vi skal til Bornholm igen. 

Dette nummer af klubbladet, er den fjerde udgivelse i 
bladets anden sæson. Vi har altså haft et egentligt 
klubblad, i 2 fulde sæsoner (8 numre). Som dette 
nummer også bærer præg af, er andre end redaktøren 
interesseret i at bidrage til bladet. Det er en god 
udvikling og jeg ser frem til næste sæson med 
forventning om endnu flere gode historier og beretninger 
at bringe. 

 

God jul og godt nytår 

                         Don Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Forside foto: Flynder å 
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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 gæl-
dende lov om ophavsret og copyright. 
Artikler og billeder må ikke eftertryk-
kes uden skriftlig tilladelse fra Born-
holmerklubben. 

Røsnæs fyr - November 2007. 
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I weekenden d. 19-21/10 2012 havde den gren 
af Jacobsen-familien, der er født og opvokset i 
det mørke Jylland besluttet at tage i Tapto med 
deres fader for at samle de dybe stemmer, 
hvilket sker sjældent i disse tider. Og 
selvfølgelig også for at opleve den nye Flynder 
Å. 

Lad det være sagt med det samme. Det blev 
en fantastisk tur med natbad i æ Wæsterhav, 
stenalderlasagne og en gevaldig masse fisk på 
tasken. Denne historie handler om fisk på 
tasken – resten må du, kære læser, se for dit 
indre blik… hvis du tør ;-) 

Fredag kunne det blive til 3 timers fiskeri, da vi 
naturligvis ankom en del senere end planlagt. 
Storken havde fortalt, hvor man nu skal 
parkere, og ja, lad os bare sige, at det ikke 
fungerede helt, som forventet. Det lykkedes os 
at fare vild i den lille skov mellem Ørsvej og 
Åen (og det selvom vi sad 3 mand høj med 
hver vores GPS, som desværre pegede i 
forskellige retninger), ligesom Jollebilen ikke 
helt er indrettet til terrænkørsel, så vi måtte ud 
og skubbe ind til flere gange. Vi endte med at 
parkere på Polakpladsen og så gå ned til Åen. 
Og så gik der tid med det… 

Åen var virkelig en lækkerbisken at se på. 
Masser af gode sving og vegetation, men også 
godt grumset, dyb og en 
kraftig strøm. Eftersom 
Golle havde glemt Storkens 
anvisninger om 
smældepladser blev der 
fisket på må og få, men 
uden de gode resultater. 
Det lykkedes den gamle at 
overrumple en enkelt 
regnbue og så var klokken 
mange og det blev mørkt. 

Næste dag var hele dagen 
afsat til fiskeri, og på vej 
mod flynder fangede vi 
Storken via mobilen, som 
kunne genopfriske Golles 
hukommelse, og nu var vi 
ret sikre på, hvor vi skulle 
prøve lykken denne dag. Vi 

parkerede på Polakpladsen og gik ned til den 
gamle kanal lige før dambruget og så skete der 
ting og sager. 

Alle fik fisk på tasken, men især Jolle og broder 
David havde succes. De skovlede fine fisk ind 
– regnbuer og også nogle fine bækørreder – i 
et væk. Derudover havde de begge nogle 
Monster-gedder på, som desværre ikke ville 
med op – for amatører som vi var, havde vi 
glemt nettet oppe i bilen. 

Men også Golle, broder-Thomas og fader-Poul 
havde succes. I alt fangede vi 19 flotte rygefisk, 
som vi kunne mæske os i, da vi langt om 
længe kom tilbage til Tapto og fik gang i de 3 
rygeovne. Mums! 

Men amatører som vi var og er, fik vi hverken 
målt (glemt at tage en tommestok eller andet 
udstyr med), vejet (min vægt er vist forsvundet 
på en af BH-turene), eller taget billeder under 
myrderiet. 

Alt i alt en herlig tur, som på fiskerisiden får 5 
ud af 6 stjerner. Den sidste stjerne kommer, 
når vi finder ud af at fange i den nye gamle 
Flynder – men liv det er der helt sikkert.  

Gollum 

Jolle, Golle og de tre andre på tur. 
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Septembertur i TAPTO. 

Torsdag d. 26 september til søndag d. 30 
september, er der planlagt tur til Tapto. Det er 
den årlige begivenhed hvor vi tager til det 
vestjyske, for at udføre små opgaver på huset, 
hygge og så naturligvis for at fiske. 

Med på turen i år er: 
Djo Kokker, Ulken, Klokker, Nimmer, Storken 
og Don Larsen.  

Vi ankommer til Tapto for sent til at få den 
pande æg vi ellers var stillet i udsigt. Så må vi 
drikke en pilsner som plaster på såret. 

Fredag skal den nye Flynder å så afprøves. 
Alle mand får fisk, der er dog en del små 
imellem. Men der er nok til rygeovnen. 

Inden vi fiskede i Flynder skulle vi lige høste 
lidt kantareller på Ulkens hemmelige spot. Der 
blev en fin spand, rigeligt til de store bøffer der 
lå hjemme i køkkenet og ventede. 

Efter at kantarellerne var i hus, skulle jeg også 
lige nyde det spot, hvor porsen til min 
porsesnaps kommer fra.  

Lørdagen blev brugt i Store å, hvor Nimmer fik 
en havørred og Don Larsen en lille aborre til 
rygeovnen.  

Søndag gik med at rydde op efter os, få de 
sidste småting færdige og så ellers rulle 
hjemover, med et tak for denne gang. 

 

Don Larsen 

Kantareller fra Klosterheden 

Porse i Klosterheden 

Flynder Å     
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Årets Lystfisker 2012-2013 - Af Klokker 

Efter et par år øverst på skamlen, er det vel 
bemærket, at jeg ligger lidt tilbage i kampen om 
at blive årets lystfisker og dermed miste et ægte 
Hattrick. 
Det har de seneste år været lidt af et tag selv 
bord. Derfor besluttede jeg at se tiden an og 
følge med i udviklingen på hjemmesiden. 
Konkurrencen føres i skrivende stund af Don 

Larsen (558 point), Djo Kokkker og storken er 
dog godt med. I alt er seks medlemmer på 
listen med fangster. Det er rigtig flot. 
Nu er det ikke fordi jeg har mistet lysten udi 
fiskeriet, har faktisk været rimelig aktiv. Af 
fangster kan nævnes, havørred, hornfisk, 
makrel og bækørred. Havørrederne har 
desværre alle været under målet. 
Fisketurene har været mange. 
 
En dejlig tur til Gudenåen med Ulken og Djo 
Kokker, gav ingen fisk, men havde sine 
mindeværdige øjeblikke. 
 Hytten var dobbeltbooket, hvilket betød, at 
nogle rimelig tørstige unge jyder boede i 
annekset. Vi fandt dog hurtigt ind i en form for 
mad og DRIKKE kollektiv. 
Husker tydeligt, at Ulken vågnede første 
morgen fuldt påklædt med fiskevest og det hele. 
Som nævnt ingen fisk. Dog var der et mindre 
optrin med en hornugleunge, ligesom de mange 
brændenælder vanskeliggjorde 
morgennødtørften for nogen..... 
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Det er også blevet til nogle ture til nordkysten 
med Peter og Michael. Det gav fem hornfisk. 
 
Høve er også afprøvet med Nimmer og Djo 
Kokker. Ingen fisk til Nimmer og mig. Djo 
Kokker fik til gengæld en fin Havørred. 
 
Simons putvand er afprøvet. Her fangede de 
fleste ved søen fisk, dog ikke Peter og jeg. 
 
En enkelt tur til Indiakaj med Peter og Michael 
gav en masse makreller, kun to til mig. 
Lynetten er også prøvet, dog uden held. 
 
En tidlig morgentur til Karlstrup Kalksø med 
Peter, Michael og Jesper (Bananflue), gav fine 
fisk til alle. Jeg fik den mindste, en fin 
bækørred/kildeørred. 
Kalksøen er for fluefiskere. Det er en stor 
oplevelse, at se tre dygtige fluefiskere lægge 
en tørflue ud over fisken og se den hugge. 
Jeg havde det svært med Bombarda-floddet. 
Jesper fortalte mig noget om en bille med hår 
på benene, som tog en luftboble med ned 
under vandet. Den nupper fiskene ofte på vej 
op. 
Han forslog, at jeg prøvede med en lille brun 
flue fisket lidt under overfladen. Det prøvede 
jeg så. Det gav mig min fisk. Peter fik en flot 
bækørred lige under tre kilo. De andre fangede 
regnbuer på et par kilo. 
Der er på nuværende tidspunkt 179 dage til 
Bornholmer turen.  
 
Nu sætter jeg i gear, og indleder jagten på 
førstepladsen. 
 
Pas på derude. 

 

     Klokker. 
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Status på konkurrencen 

Status er at det i toppen, lige som i bunden af 
Leaderboard, er meget - meget tæt. Men der er 
ikke nogen der er stukket af endnu, så alle kan 
endnu nå at vinde. Selv dem der endnu ikke er 
på tavlen, kan med en meget lille indsats 
lægge sig i spidsen. 

På øverste diagram ses pointfordelingen og 
som det ses er der 7 ud af 12 mulige der har 
point. 

På nederste diagram ses hvor mange 
pointgivende fangster de forskellige deltagere 
har. Værd at bemærke er, at Klokker med kun 
5 pointgivende fangster har lagt sig på 2. 
pladsen. 

Der skal altså ikke så meget til. 
Alle har en chance endnu. 
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Rekorder - 2012 

Der er sat en del personlige rekorder i år, men 
kun en enkelt har sat ny klubrekord og det 
endda kun med et mulehår (70 gram).  

Don Larsens Aborre på 1,28 kg fra 2010, må 
vige pladsen øverst på rekordlisten, til fordel for 
Klokkers nye aborre rekord på 1,35 kg. 

 

Klubrekorder: 

Aborre 1,35 kg. Klokker 

 

Personlige rekorder: 

Havørred 4,38 kg. Djo Kokker 

Havørred 3,97 kg. Slagter 

Havørred 1,76 kg. Jolle 

Makrel 0,76 kg. Djo Kokker 

Gedde 1,62 kg. Storken 

Regnbue 3,70 kg. Don Larsen 

Skalle  0,11 kg. Storken 

 

 

 

Poppelsøen 21 juni 2012 - 3,70 kg. 

Høve 3 april 2012 - 4,38 kg. 

Privat sø 14 juni 2012 - 1,62 kg. 



Don Larsen 3,16 kg           Nimmer 3,46 kg. 

Nummer 4 - 2012 

KLUBBLAD 

Næste nummer af klubbladet 
udkommer i starten af 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 

Bornholmerklubben 

Tilbageblik på 2006. 

2006 var, trods det umiddelbart sløje resultat 
på 14 fisk, et lille skridt i den rigtige retning. 
Især når man tænker på, at vi lige har haft 3 
sorte år, med resultater under 10 fisk. 

Året blev trods modgangen i antal fisk, 
skelsættende på mange måder. Bl.a. var 
Gollum med for første gang. Oven i købet med 
fisk på tasken.  
Klub 3.0 bliver udvidet med to medlemmer i 
2006. Både Nimmer og Don Larsen får 
knækket de magiske 3 kilo på årets tur. Begge 
på Sose odde, hvor 13 ud af 14 fisk blev fanget 
det år. 

 

 

 

 

 

 
Storken sætter officiel klubrekord i 2006, hele 
5.61kg. og spejlblank. Rekorden holder stadig 
den dag i dag. Men måske bliver den slået i 
2013. Storken 
runder et godkendt 
2006 af med at gøre 
rent bord. Alle 3 
pokaler røg til 
Hvidovre i det 
herrens år 2006.  

Vi havde igen i 2006 lejet Brodal, det skulle 
vise sig at være sidste gang vi skulle bo der. I 
hvert fald på den officielle tur. 

Herunder ses hvad Ørnen bød på i 2006. 

Lørdag d. 1. april  
Hakkebøf m/ kartofler og surt.  
-----------------------------------------------------  
Søndag d. 2. april  
Pasta i tomatsauce m/varmrøget ørred  
-----------------------------------------------------  
Mandag d. 3. april  
Bornholmske unghaner m/citron serveret med grøn salat  
-----------------------------------------------------  
Tirsdag d. 4. april  
Spagetti og kødsovs  
-----------------------------------------------------  
Onsdag d. 5. april  
Flæskesteg m. hjemmelavet rødkål.  
-----------------------------------------------------  
Torsdag d. 6.april  
Koldt bord m/sild og div. Små retter  
-----------------------------------------------------  
Fredag d. 7. april  
Oksesteg m/pommes frites og bearnaisesauce  

Gollum på Sose odde 1,44 kg. Storken på Sose odde 5,61 kg. 

 


