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NU M ME R 1  Side 3 

 

 

 

 

Nu starter det. 
 

Så er sommeren forbi og vi er alle friske efter en 
velfortjent sommerferie.  

Efter sommerferien kommer den velkendte mail fra 
Storken. Det er tid til at betale for næste års tur. Med det 
begynder den lange ventetid. Heldigvis skal vi af sted 
tidligt i 2016, så ventetiden bliver ikke lige så lang som 
den sommetider er.  

 

Denne udgave af klubbladet  har ladet vente på sig, 
måske det nye tiltag som afsløres inde i bladet ,vil give 
bladet nyt liv. 

 

Knæk og bræk - vi ses derude 

                         Don Larsen 
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Pastorens brevkasse - Spørg Pastoren 

 

Som noget helt nyt, lancerer vi nu en 
læserbrevkasse.  
Her kan alle spørge om stort som småt og få et 
svar fra vores hus orakel, Pastoren. 

Send en mail til Pastoren fra hjemmesiden, 
med ordene ”spørg Pastoren” i emnefeltet. 
Pastoren vil så, generøs som han er, øse ud af 
sin erfaring og sit vid, til hvem der måtte ønske 
det. 

Alle spørgsmål vil blive besvaret i 
førstkommende klubblad. 

 

 

 

 

Et eksempel på et spørgsmål og et svar. 

 
Ohøj Pastor, kan man fange havørreder med 
orm?  
Mange hilsener Don L. 

 

Tak for dit brev.  
Ja, altså jeg har set polakker gøre det flere 
steder. I klubregi er der dog ikke rapporteret 
den slags på trods af at både Stork og Nimmer 
har haft ormen i vandet.  
(grundet fangst over 5 kg). 

Pastoren. 

 
Den detroniserede mester fra 2014, 
nåede dårligt hjem fra årets tur, før han 
viste hvor David købte øllet. I april var 
han en tur i fjorden, for at vise at han ikke 
helt har tabt sutten. 
 
Det kom der 4 blanke fjordørreder ud af. 
Hvorvidt han har brugt krudtet for næste 
års tur melder historien ikke noget om. 

Slagter strikes back. 
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Næste generation. 

 
7 august  sluttede Storken sommerferien i 
TAPTO, af med en tur på høfderne. Med sig 
havde han Sønnike, Stig og dennes søn. 
De fik lov at fiske efter makreller som kom ind i 
små stimer. 
Ved optællingen efter endt fiskeri, stod Stig og 
de to knægte med 2 makreller hver, Storken 
havde ikke fået nogen. 
 
Næste generation napper altså den gamle 
stork i haserne.  
 
Gad vide hvem det skal gå ud over til marts? 

For mit eget vedkommende har året indtil nu 
været uden de store lyspunkter.  
Årets hornfisketur kastede dog en 42 cm. 
Ørred af sig, og så et par af de lange. 
 
Det er ellers ikke fordi at jeg ikke har forsøgt 
mig, men mit revir (Røsnæs) er faldet noget af 
på den. Ikke engang en makrel har jeg fået 
derude. 

Måske jeg skal til at lede efter nye jagtmarker. 
Selvom jeg er kommet der i mange år har det 
aldrig været så dårligt som det er i år.  
Der har været en tendens de senere år, til at 
det gik ned ad bakke. Men nu er det helt galt. 
 
Røsnæs får en chance til at bevise sit værd 
næste år, men er det lige så sløjt må vi skilles. 
 
Måske... 

Årets hornfisketur. 



Klubrekorder 

 

Nummer 1 - 2014 

KLUBBLAD  

Sommer 

Bornholmerklubben 

 

Der er jo stadig, på hjemmesiden, en sektion 
for klubrekorder. 

Der er dog ingen som har indberettet noget der 
kommer i nærheden af  rekorder i lang tid. 

 

Derfor lige en reminder. Masser af rekorder er 
up for grabs. I skal bare gi den gas derude. 

 

f.eks. er klubrekorden for skrubbe, kun på sølle 
0,56 kg. Og det er jo en rekord der er til at slå, 
nu hvor op til flere medlemmer af klubben er 
kommet tæt på ”Æ Vesterhav”. 


