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Sommer. 
 

Efter den kolde tur til Bornholm og den snefyldte påske, 

nåede det faktisk ikke at blive forår, men gik direkte 

over i sommer. 

Hornfiskene kom som sædvanligt i slutningen af april og 

mig bekendt er der ikke landet mange ørreder i ”foråret” 

Nimmer har fået et par små i Høve og Storken, Djo Kok-

ker og Ulken fik et par gnallinger på Bornholm i april. 

Nu er det ifølge kalenderen sommer. Det har det nu væ-

ret længe hvis man kun kigger på termometeret. Som-

merferien er lige rundt hörnet og makrellerne melder 

snart deres indtog på de danske kyster. 

Jeg håber på bedre fiskelykke i sommernatten. 

God sommer….. 

 

Don Larsen 
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Tekst og redaktion: 

Don Larsen 

donlarsen@bornholmerklubben.dk 

 

Indlæg der ønskes med i næste 
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Denne udgivelse er underlagt gæl-

dende lov om ophavsret og copy-

right. Artikler og billeder må ikke 

eftertrykkes uden skriftlig tilladelse 

fra Bornholmerklubben. 

Grådig Hvilling på snaps 
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Generalforsamling på Farmen. 
Der var indkaldt til generalforsamling på farmen 

lørdag d.16 juni. 

Der var afbud fra Gollum og Slagter, men det 

blev alligevel en hyggelig eftermiddag og aften. 

 

Efter at have ventet på en temmelig forsinket 

Klokker, fik vi overstået generalforsamlingen i 

god ro og orden. Selv om der var lidt menings-

udvekslinger omkring udvalgets forslag om til-

melding til bornholmerturen.  

Forslaget blev dog vedtaget, mens Storkens 

forslag om at udelukke hjemtagne fisk fra kon-

kurrencen ”flest fisk” hvis de ikke var blanke, 

blev uafgjort hvad angår stemmer. Forslaget 

blev derfor forkastet i denne omgang. Der blev 

efterfølgende disket op med marineret dyrekølle 

fra Grill. Og en ørredtatar til forret. Tilberedt til 

dels med en nyligt fanget tyksak fra Gniben. 

 

Laksefiskeri i Norge. 
Igen i år drager Djo Kokker og Ulken til 

Norge for at fiske efter laks. Denne gang 

får de selskab af Storken. 

De 3 håbefulde Lakse fiskere skal tilbringe 

uge 26 i en strømfuld norsk lakseelv. 

 

Redaktionen håber at der indløber festlige 

og medrivende fangstberetninger når hol-

det vender snuden hjem, med vognen fuld 

af fersk laks. 

 

Herfra skal lyde et knæk og bræk. 
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Forskel på en blank fisk og en nedfaldsfisk 
Ingen kan længere være i tvivl om hvornår der 

er tale om en blank fisk og hvornår det er en 

nedfaldsfisk. Og så alligevel.  

Der er til stadighed diskussioner om ”blankhed” 

Herunder ses et eksempel på en blank fisk og 

en nedfaldsfisk. (Det er den blanke øverst ;)   

Set ved siden af hinanden kan man tydeligt se 

at selv om den nederste er blank”isk” så er den 

stålgrå i forhold til den sølvfarvede øverst. Men 

det mest karakteristiske er dog bugens form. 

Den slunkne vom gør at fisken får et noget 

langagtigt udseende. 

 

På vores webside under sektionen 

”medlemssider” findes en fyldigere samling bil-

leder af ørredens forskellige stadier. 

 

Tænk nu på hvordan fisken vil tage sig ud på 

køkkenbordet og sæt nedgængerne ud igen.  

 

 

 

Du kan læse hele publikationen om forskellen 

på laks og ørred på. 

www.sportsfiskeren.dk 
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Bornholmerklubben i medierne, eller noget. 

Kort før afrejsen til Bornholm på årets tur, 

bringer Ekstra bladet en forside, som stiller 

spørgsmål ved Slagterlærlingens deltagelse i 

årets tur.  

Efter at have set forsiden stillede spørgsmålene 

sig i kø: 

 

 Så han virkelig porno? 

 Var det virkelig nødvendigt at skære hån-

den af ham? 

 Kan han fiske med en hånd? 

 

Heldigvis var artiklen en and. For slagtersøn-

nen, Ravnen, slagterlærlingen eller hvad man 

vælger at kalde ham, mødte op med begge 

hænder i behold. 

 

 

 

En anden artikel er fra MetroExpress og er lige på kanten til hvad jeg syntes er for privat.  

Insinuerer artiklen at kende årsagen til Storkens ungkarlestatus eller er det ren og skær bagva-

skelse? 

Under alle omstændigheder kan vi konkludere at vi er blevet celebriteter, når to så store  og seri-

øse dagblade bruger spalteplads på os. Vi skal derfor være varsomme i vores gøren og laden og 

ikke give dem muligheden for at køre historier på os her i agurketiden. 


