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N U MME R  1  Side 3 

 

 

Det snerper 
Knap er jul og nytår overstået, før vi skal til at tænke på 
at få spolet frisk line på hjulet og få krogene skiftet. Vi 

skal af sted lige om lidt. 

Inden vi kommer så vidt skal vi lige have publiceret et 

klubblad, som indeholder lidt om efterårets ture, samt en 

fantastisk fjordørred på den første dag i 2016. 

 

Knæk og bræk - vi ses derude 

                         Don Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Forside foto: Slagterørred 
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dende lov om ophavsret og copyright. 
Artikler og billeder må ikke eftertryk-

kes uden skriftlig tilladelse fra Born-

holmerklubben. 

Rastepladsen i efteråret 2015 
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Årets første ørred. 

Knap var vi kommet ind i det nye år, før der 
tikkede en besked ind fra Slagteren. Beskeden 
lød som følger: 

 
Hejsan drenge - og rigtigt godt nytår. 

En lille appetitvækker, ti l om præcis 10 uger. 
På årets første dag røg i slagternettet  - en 
skrællerblank 2 kilos overspringer fra fjorden. 

Huggede langt ude og jeg troede sku at den var 
noget større! Den sprang for vildt op af vandet 

flere gange. Men linen forblev stram, og i nettet 
kom den med mig selv som eneste vidne til den 
fede kamp. - Fotoet er også en selfie. Ses snart 

- den 59 årige vårhare. 

Da slagter blev gået på klingen, kom det frem at 
han måske havde været lidt heldig med at få 
den, eftersom krogningen var lidt yderlig. 

 
En fantastisk flot fjordørred. Tillykke med den 

og tak for at dele billederne med os andre. 
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Lukketur i TAPTO 

Den årlige tur for at lukke Tapto,  var 
fiskemæssigt ikke den store oplevelse. 
 

Siffe ”fangede” et pindsvin udenfor garagen og 
Storken fangede en Ulk i bildøren på Passaten. 

 
Hele tiden kom der noget i vejen, hvis det ikke 
var en flok pilsnere, så var det dartskiven. 

Hvilket vi l sige at de 2½ dages fiskeri ved de 
jyske åer, blev reduceret til 2 timer på høfderne 

lørdag eftermiddag.  
Og det var endda noget vi måtte gøre på trods, 
bare for at komme lidt ud at fiske. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Deltagere på Septemberturen: 

Storken, Ulken, Klokker, Nimmer, Don Larsen 
og Siffe. 
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På Rasten i stormvejr – årtiets fangst. 

Efterårsturen i 2015 var bemandet af: 

Klokker, Storken, Ulken, Slagter, 
Slagterlærlingen Jonas og Don Larsen.  
Vi havde, skal vi sige friske vindforhold, hvilket 

besværliggjorde fiskeriet. 

Efter et par dage i stormens tegn, var vinden 

flovet en smule af søndag formiddag. Da vi lidt 
sent kommer ud af døren, kører vi naturligvis ti l 
Sose, for at se om dem der deltager i 

Konkurrencen, har overladt pladsen til os. Det 
havde de ikke, så vi (Eller rettere sagt Storken 

og Ulken) bliver hurtigt enige om at det er på 
rasten vi skal fiske resten af formiddagen. 
Da vi kommer ned til vandet, kan vi godt se at 

selv nu hvor vinden er flovet, bliver det en 
udfordring at fiske.  

Lilleåens fredning skal naturligvis overholdes, 
så Ulken og Storken vader ud hvor fredningen 
ophører, - eller noget, mens jeg går ned på den 

sidste pynt og Klokker lidt længere. 

Vi får kæmpet os i bølgerne og fisker en stund. 

Jeg holder godt øje med Storken og Ulken som 
er kommet godt ud i sprøjtet. Da der er gået en 
rum tid, lusker Storken ind og ned forbi mig og 

Klokker, mens Ulken bliver ude i sprøjtet. 

Endnu en rum tid går, alt imens Ulken vakler 

frem og tilbage på revet. Da han trasker ind og 
kommer ned mod mig får jeg et hug, som viser 
sig at være en af de knækkede liner som man 

ind imellem får på krogen. Jeg står og er ved at 
trække linen ind da Ulken slukøret når ned til 

mig.  

Mens jeg står og fumler med den løsline som 

jeg har fanget, kommer det sarkastisk fra 
Ulken, ”det er nok min stang”. Han fortæller at 
den blev spulet fra ham, mens han forsøgte at 

binde en ny hægte på ude i bølgerne og at det 
var derfor han havde vaklet rundt derude så 

længe, i forsøget på at hitte den igen. 

Da historien er fortalt, står jeg stadig og hiver 
line ind. Vi kigger lidt skeptisk på hinanden og 

jeg siger, ”du havde da ikke nanofil på vel”? 
Joh det havde han da – og så kan det nok 

være at der bliver hevet line ind. Efter ca. 250m 
nanofil, kommer Ulkens stang og hjul op af 

bølgerne. 

Ulken var MEGET tilfreds med at få sin stang 
igen, for det var laksekæppen. Hjulet derimod, 

det nye kinøjserhjul der var med på prøve, 
kørte ikke godt efter den smule saltvand. Så 
det blev flået af og kastet retur til Neptun, med 

en fart der fik Nikki Lauda ti l at ligne en snegl. 

Vi kunne næsten ikke tro på det held at jeg lige 

skulle få fat i den line så langt fra åstedet, og 

da slet ikke at det skulle lykkes at få stang og 

hjul ind igen. Der blev grinet meget og skålet 

en del efter den historie. 

Der blev fanget enkelte fisk i den weekend, 

men ingen brugbare. For mit eget 

vedkommende blev det ti l en der knap kunne 

betegnes som nøglering. 
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Blæsevejr 

 Vindstyrke lort på Sose 



Sose venter os, om ikke så mange dage. 

I skrivende stund er der 48 dage ti l vi lander på 

Bornholm og lad mig sige det med det samme. 

Konkurrencen bliver hård.  

Storken vil gøre alt for at vise at han også kan 

vinde i ulige år. Jeg vil gøre alt for at beholde 
”min” pokal. Slagter vil gøre alt for at vise 

sønnike hvordan det skal gøres. Djo Kokker vil 
gøre alt for at bevise at han fanger lige så 
mange fisk som han siger han gør på sjælland. 

Nimmer vi l bare gerne vinde  så han kan få en 
pokal med hjem og vise sin søn. Klokker vil 

gøre alt hvad han kan for at slå 
Nimmer. Hvorimod Golle og 
Jolle vil bare gerne fange fisk, 

Og Ørnen.. Ja han vil gøre alt 
for ikke at komme for tæt på 

fiskevandet. 

Det er derfor en god ide 
allerede nu, at begynde 

forberedelserne. Er linen i 
orden? Skal der nye kroge på 

blinkene, er der indkøbt hemmelige våben. 

Mit hemmelige våben er nyvasket og nystrøget 
og kan lejes på dagsbasis, hvis det skulle knibe 
med fiskeheldet. Jeg taler naturligvis om mr. 

Jinx trøjen. 

 

Husk også de lange uldne underdrenge, vi 

risikerer en kold tur i år. 

 

 Vi ses snart.  
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