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Tak for en trods alt god tur. 
Så er det blevet hverdag igen. Tælleren på websiden 
siger at der er mere end 350 dage til næste tur. Der går 
altså rigtigt lang tid, før vi får vasket denne plet af vores 
renomme. 

1 fisk på ikke engang 0.5 kg… hvad sker der? 

Meget kan man sige, men om både 5 og 10 år er det 
denne tur vi husker. Det er turen i 2013, den sorte tur, 
som vi fortæller vores børnebørn om. Hvis vi altså har 
nogen børn, der kan give os børnebørn. Ellers er det 
den vi taler om ,når vi sidder på plejehjemmet, med 
kæften fuld af limonade og længes efter en Premium. 

I skrivende stund er vandtemperaturen stadig omkring 1 
grad. Men kommer der en smule sol, burde havørreden 
være til at få i tale, og om en lille måneds tid er 
hornfisken ankommet. Der er altså rig mulighed for at få 
flex på klingen. 

Jeg håber at i alle sammen får et fantastisk forår, med 
masser af fisk på tasken, som kompensation for de 
manglende fangster på Bornholm.  

Glem nu ikke at dele jeres oplevelser med os andre. 
Send et billede og et par ord, så kommer det i bladet og 
/ eller på siden 

 

Knæk og bræk - vi ses derude 

                         Don Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Forside foto: Storken på Sose 
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Bladet udgives når redaktøren mener 

at der er materiale nok. 

 

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. 

Klokker med vinderfisken 2013 
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Bornholm 2013 

Forud for dette års tur til Bornholm, havde 
optimismen domineret billedet. Men som de 
fleste ved, så lever realiteterne som regel ikke 
op til de gode intentioner. Vi må bare se i 
øjnene at, turen i 2013 var som den var. Det vil 
heldigvis aldrig ske igen. Der blev fanget 1 sølle 
fisk og som om det ikke var slemt nok, så 
vejede den under 0,5 kilo. Sammenlagt blev der 
vel fisket , hvad der svarer til lidt under ½ uge 
hvis alt havde været normalt.  
Når jeg skriver fisket, så mener jeg at man 
opholdt sig ved fiskevandet. Der kunne ikke 
fiskes meget imellem besøgene i varmestuen. 
Dagene på Sose betød heldigvis at man kunne 
varme sig i skuret. Og så kunne man holde til at 
stå i suppen 20 - 30 min. Mellem opholdene i 
varmen. Heldigvis havde Carsten og Allan 
sørget for friske forsyninger af bitter, efter 

søndagens nedslagtning af deres lager. 
De 10 - 14 m/s fra øst, med temperaturer godt 
under frysepunktet, gjorde også at vi nu forstår 
udtryk som ”fare for overisning i Østersøen”. 
Efter 20 min i suppen var jakken totalt glaseret 
af is.  

Lørdag, søndag og mandag var det dog til at 
fiske lidt. Nimmer og jeg var på rundtur ved 
vestkysten hvor der var læ for østenvinden. Vi 
fik afprøvet Gines minde og Pissebækken. Som 
ses på billedet til højre. Selv bækken var 
gennem frosset. Så det var svære betingelser vi 
gik ind til. 
Vores trøst må være, at det sjak af Norske 
superfiskere som flåede fisk op sidste år, heller  
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Ikke havde et godt år. Så vidt vi kunne læse på 
deres hjemmeside endte de op med et resultat 
på 6 fisk til 15 mand. Efter at vi er kommet 

hjem har vi set på ”din-fangst” at Andreas har 
huseret på BH i påsken og han har sku ikke 
ligget på den lade side. 10-15 fisk på en dag i 
vand der lå på 0,7 grader. Det er sku godt gået, 
men læs selv hans beretninger fra bl.a. 
ørreddagen. Det er altså ikke fordi fiskene ikke 
var der, at vi ikke fangede nogen. Vi var bare 
nogle pjok. Næste år er der ingen kære mor. 
Så er det op med hønsene og i suppen …. Og 
blive der til mørket falder på. Så skal vi nok få 
fisk på tasken.  
Det betyder jo så: 
Ingen poker…. 
ingen øller… 
Ingen bitter…  
Men lange dage ved fiskevandet og så tidligt 
på køjen. 
Glæd jer til 2014 :) 
 
Tak for turen i 2013 trods alt 

Don Larsen 

Pissebækken 
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Hornfisken er her snart 

Inden længe er det 1.maj og så er hornfiskene 
over os igen. Er der noget så herligt som en tur 
til havet, i de åndbare waders og T-shirt. Det er 
vist noget vi alle trænger til.  

Eftersom jeg har lukket ned for konkurrencen - 
Årets lystfisker. Er der blevet et par, på forhånd 
indkøbte præmier i overskud. En af dem vil jeg 
nu udlodde for den bedste indberetning af 
hornfisk. 

DVS. Den der sender den bedste indberetning 
om hornfisk inden d. 1. august. Vinder altså 
denne fine præmie. 

Det kan enten være et fantastisk billede eller 
en sjov / interessant historie om turen. Måske 
den første, den største, eller noget helt andet. 
Præmien herunder var også udloddet sidste år, 
men ingen gjorde sig fortjent til den. 

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 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.  

 Web-informationer.   

 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. 

Klokker med sin hornfisk fra  2011. Fi-

sken vejede hele 0,64 kg. Hvilket er nok 

til at den ligger nr. 3 på rekordlisten. 

Billedet er i øvrigt taget på Heatherhill i 

Nordsjælland. 

Fisken blev fanget på Bombarda og flue. 
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Pandestegt hornfisk med nye kartofler og persillesovs 

Det skal du bruge: 

Hornfiskefilet mængden afhænger af fangsten og munde der skal mættes. 
1½ dl rugmel  

Smør til stegning og sovs  
1½ spsk. rugmel  

1½ spsk. hvedemel  
5 dl mælk  

1 bundt finthakket persille  
1½ kg nye kartofler  

Salt og peber 

Sådan gør du: 

Skyl kartoflerne.   
Kog dem 10 - 20 minutter afhængig af størrelse. 

Skær fiskene i stykker på ca. 7-8 cm.  
Vend stykkerne i rugmel krydret med salt og peber.  

Steg dem gyldne i smør, ca. 5 min. på hver side.  
Steg på skindsiden først. 

rør en god klat smør sammen med halvanden spsk. hvedemel i en gryde.  
Tilsæt mælken lidt ad gangen under piskning.  
Lad sovsen koge op mellem hver tilsætning.  

Lad den koge igennem i ca. fem min. 

Hak persillen, kom den i sovsen og smag den til med salt og peber. 

Servér de stegte hornfisk med persillesovsen og nye kogte kartofler. 

Velbekomme. 



Klubrekorden for havørred 

Den officielle klubrekord for havørred, blev sat 
helt tilbage i 2006. Fisken blev landet på Sose 
odde d. 6 april. Det var i øvrigt en torsdag, i det 
års tur. Tidligere på ugen, havde både Slagter 
og Nimmer ført konkurrencen, om at fange 
største fisk.  
Det er vel helt overflødigt at nævne hvilken agn 
der blev brugt. Storken... Sose... og ja 
selvfølgelig en grøn snaps, hvad ellers. 2006 
bød på flere flotte fisk. Hele 5 ud af 14 fisk var 
over 3 kilo. Altså 35,7% hvilket er ret flot. 

For en gangs skyld var der stor 
tilfredshed med at Storken 
fangede denne smukke fisk. 
Alternativet ville have været at 
Nimmer fik pokalen, for at 
slagte et farvet udleget bæst på 
4,75 kg.  

 

 

Klubrekord Havørred:  

 5,61 Storken - Sose 

 5,01 Nimmer - Bethesda 

 4,75 Nimmer (Kulsoen fra Sose) 

 4,38  Don Larsen - Rastepladsen 

 4,38 Djo Kokker (Ej BH) 

 

 

Personligt håber jeg at rekorden 
bliver slået, inden den har 10 års 
jubilæum i 2016. 

Sæt i gang…! 

Nummer 1 - 2013 
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