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Sol og sommer. 
 

Vandtemperaturen er ved at nå højder som badenymfer 
elsker, men som lystfiskere hader. Hvis man under disse 
forhold, vil fange havørreder, skal man enten finde god 
strøm eller fiske om natten.  
(og så er der endda ingen garanti) 

Heldigvis er makrellerne på vej. Sidste år fangede jeg 
dem først sent i september, men mon ikke den sidste 
tids hedebølge, sørger for at makrellerne er her tidligere 
i år. 

 

Redaktionen ønsker jer alle en god sommer og håber at 
alle kommer friske hjem fra ferie, klar til at give den gas 
ved fiskevandet hele efteråret. 

 

Knæk og bræk - vi ses derude 

                         Don Larsen 
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Bornholm - Fiskeri - Kammeratskab. 

Udgivet af Bornholmerklubben. 
info@bornholmerklubben.dk 
www.bornholmerklubben.dk 

 

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. 
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Mesteren viser tænder igen. 

16 maj klokken 16.04 bippede min 
telefon lystigt. Det var en 
fantastisk MMS fra en glad 
Slagter, der langt om længe havde 
han fået skovlen under en fed 
ørred fra Bognæs.  
Og det ville han heldigvis dele 
med mig og dermed os. 
 
Fisken huggede klokken 10 om 
formiddagen på 3 m. line og da 
den, på stenen dansende Slagter, 
endelig fik den i nettet , knaldet 
den en og fik den vejet, viste 
vægten 2.3 kilo. 
 
En mega flot fjordørred. 

Selv har jeg været på Røsnæs en del gange 
siden Bornholm. Men det er ikke rigtigt blevet 
til noget. De sidste par gange har jeg slet ikke 
mærket noget liv. Hvilket er ret usædvanligt. 
Så kan det jo trøste en lidt, at man har den 

udsigt, som man nu en gang har, når man 
fisker på Røsnæs. Og så kan man altid nyde 
marsvin der cruiser op og ned langs kysten. 
Sidst var der desværre også sæler.  
Jeg håber sku ikke, at de falder for godt til. 

Røsnæs. 
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Store Åen 

31 maj, modtager jeg så den næste besked.  
Gud hjælpe mig, om det ikke også er en af 
dem fra Jacobsen klanen, der skal blære sig. 
 
Storken og Ulken har været en tur i TAPTO for 
at ordne noget kloakværk.  
De havde derfor været en tur ved Flynder og 
en tur ved Store Å.  
Flynder å gav en lille rygefisk, men Store Åen 

kastede denne fine fisk af sig.  
Den blev efter sigende fanget ved broen, der 
hvor lille åen løber ud i Store Å 
Jeg har desværre  ikke data på fisken. 
For da jeg spurgte om den var 50 cm. Var det 
eneste svar jeg fik ”Knap”.  :) 
Så vi må gætte på, at den er et eller andet 
sted mellem 40 og 49,9. 
 

Porsesnaps 
 
På vej til Flynder, var de også en tur ude at 
høste porse. Mit lager af porseessens var tæt 
på en tørløber, så jeg havde bestilt en 
posefuld. 
Årets porsesnaps er nu sat over og der er i 
fryseren til mange flasker essens. 
 
Der er med andre ord ”ro på”. 
 
 

Så er der igen porse på lager. 



Sur fiskerøv 

Bornholmerklubbens rekordliste 
for makrel, som er vist herover. 
Viser ret præcist hvor de store 
makreller bor. 

Den viser også med al 
tydelighed at makreller ikke 
bare lige lader sig fange. Kun 
de aller dygtigste lystfiskere  
formår at komme på den 
rekordliste. 

  Bliver rekorden mon slået i år? 

Nummer 1 - 2014 

KLUBBLAD 

Sommer 

Bornholmerklubben 

Som sagerne står og som turen 
i 2014 gik. Har jeg set mig 
nødsaget til at indføre endnu et 
”duelighedsmærke”.  

Denne gang, et af dem der 
måske ikke er så eftertragtet. 

Mærket kaldes sur fiskerøv og gives hvis en 
deltager forlader Bornholm 3 gange i træk uden 
fisk. 

Jeg var selv i fare for at opnå et tredje 0 år i 
træk, men klarede frisag, ved at insistere på at 
fange fisk. (Det er måske også fordi jeg selv 
klarede frisag, at jeg nu indfører mærket).  

Gollum var ikke helt så insisterende som jeg og 
får mærket for 3 nul år. 2012, 2013 og 2014. 
To andre havde allerede optjent nok 0 år til 
mærket. 

I 2015 er der 2 andre som er i farezonen.   
Jolle og Pastoren skal fange fisk i 2015 for ikke 
at få ”sur fiskerøv” mærket. 

Mit håb er at dette mærke får alle mand op på 
dupperne. Nogen gange skal man ville fange 
fisk, for at få succes. Min opskrift var: Op før 
solen, ingen poker og ingen tant og fjas før der 
var fisk på tasken. En opskrift der så ud til at 
virke. 

For de fleste er det utænkeligt med 3, ja bare 2 
nul år i træk, mig selv inklusive. Men pludselig 
har man et uheldigt år, nå ja det kan ske. 
Måske ramler man efterfølgende ind i et 
ufiskbart år som i 2013.  
Vupti…. Så er man i farezonen. 
Der er derfor kun en løsning: 
Alle mand skal have fisk i 2015. 

Vi trænger til et år hvor alle får fisk på tasken. 
Held og lykke med at undgå det nye mærke. 
 

Og til Gollum, Klokker og Ørnen!  

”Tillykke” med det. 

Rekordliste for makrel 

DATO STED FANGER VÆGT AGN 

2011 Røsnæs Don Larsen 0,86 kg. Tyksak 

2011 Røsnæs Don Larsen 0,78 kg. Tyksak 

2011 Røsnæs Don Larsen 0,76 kg. Kølpirk 

2012 Gniben Djo Kokker 0,76 kg. Silling 

2008 Røsnæs Don Larsen 0,72 kg. Tyksak 

2011 Røsnæs Don Larsen 0,70 kg. Kølpirk 

2011 Røsnæs Don Larsen 0,66 kg. Snaps 

2008 Røsnæs Don Larsen 0,56 kg. Tyksak 

2010 Korshage Djo Kokker 0,56 kg. Silling 

2010 Lynetten Klokker 0,54 kg. Sild 


