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2. årgang 

2011 

Største fisk 2010 
5,01 kg. 

Tur til Bornholm  
9 - 16 april 2011. 
 

Det er ved at være tid, til 
den årlige tur til Bornholm. 
Ventetiden har som altid 
været lang og igen i år er 
der en hel del at leve op til. 
Selv om grænserne hvert 
år bliver rykket, sættes der 
alligevel nye rekorder.  
Hvilke rekorder falder i år? 
Bliver det et super år, hvad 
angår antal og størrelse, 
eller får vi nye navne på 
pokalerne. Måske bliver det 
andre rekorder der bliver 
slået? En ting er sikkert, vi 
kommer ikke til at gå 
tørstige i seng. 
  
Her mens vi venter på at 
komme af sted. Lad da 
dette blad inspirere dig, til 
at få fyldt ny line på hjulet og lappet de utætte waders. Drejebogen 
til denne tur er skrevet. Nu skal den bare opleves. 
 

På klubudvalgets vegne rigtig god tur. 
Knæk og bræk. 

Flest fisk 2010 

5 stk. 

Flotteste fisk  

2010 
Fultontal 0,992 
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Indlæg der ønskes med i næste nummer af klubbla-
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April 2011 
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De daglige åbningstider er for restaurantens køkken fra kl. 12.00 til 20.30 om for-
året, efteråret samt om vinteren. I sommersæsonen oftest til mindst kl. 21.30.  
 

Bestillinger modtages på tlf.: 56 49 73 21.  

Aktiviteter 

Vi mødes hos Nimmer kl. 06.15 Færgen afgår fra Ystad kl. 8.15 09-04-2011 

  

  

  

  

Alle pokaler uddeles inden festmåltidet 15-04-2011 

Hjemrejse, færgen afgår fra Rønne kl. 13.30 16-04-2011 



 

4  

Alle personer mellem 18 og 65 år, der driver 
lystfiskeri i Danmark, skal være i besiddelse 
af et gyldigt statsligt dansk lystfiskertegn. 
(Om ganske få år fisker Klokker gratis) 
 
Lystfiskeri er fiskeri med lette håndredska-
ber. (Altså ikke Slagterens ormekæp?) 
Fiskeri i ørredsøer, som i Danmark ofte kal-
des "put and take", kræver normalt ikke et 
statsligt lystfiskertegn, men et adgangsbe-
vis, der kan købes på stedet.  
(Ved tvivl om P&T fiskeri spørg Nimmer) 

Lystfiskertegnet fra staten kan købes med 3 
gyldighedsperioder: 

* 12 måneder fra kvitteringsdatoen. kr. 140 
* 1 uge fra kvitteringsdatoen. kr. 100 
* 1 dags licens Pris: kr. 35 
 
Der kan dog for uge- og dagkort angives en 
anden, senere gyldighedsdato end den på-
stemplede dato, dog ikke senere end 30 da-
ge efter kvitteringsdatoen. 

Lystfiskertegnet fra staten kan købes ved 
giroindbetaling på posthuset eller i banken - 
giro konto nr. 0706000 - eller ved køb af 
særlige lystfiskertegn fra turistbureauerne. 
Mange campingpladser, fiskegrejforhandle-
re og sommerhusudlejere sælger også lyst-
fiskertegn. Du kan se en liste over forhand-
lere på: http://fd.fvm.dk 

 

Lystfiskertegnet er personligt, og kvitterin-
gen skal medbringes under fiskeriet sam-
men med legitimation. 

Indtægten fra statens lystfiskertegn anven-
des til fiskepleje i samarbejde med fiskeriets 
og lystfiskernes organisationer. 

I ferske vande skal ejeren af fiskevandet 
give tilladelse til fiskeri, selv om man har 
betalt lystfiskertegn. Lokale, private fiske-
tegn sælges ofte af turistforeninger, kiosker 
og lign. 

Fisketegn 

http://fd.fvm.dk/
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Sportdres Bornholm 
v/ Jesper Schiøtt 
St. Torvegade 96 
3700 Rønne 
Tlf. +45 56 91 03 70 
 
Åbningstider 
Man til torsdag......kl. 9:00 til 17.30 
Fredag................ kl. 9:00 til 18.00 
Lørdag.................kl. 9.00 til 14.00  

Fredningsbælter 
 
Der er fastsat fredningsbælter ved udløb af 
åer, bække og indvande. Lystfiskeri må ikke 
finde sted nærmere end 500 meter fra åers, 
bækkes og indvandes udløb i havet eller 
fjordene. 

Når vandløbets udmunding er mindre end 2 
meter bred, gælder reglen om frednings-
bælte kun fra 16. september til 15. januar. 
 
OBS: Der kan dog være fastsat særlige 
regler om fredningsbælter ud for enkelte 
vandløb.  
(Se beskrivelserne for de enkelte fiskeplad-
ser bagerst i klubbladet) 

 

Genudsætning 
 
Fisk under målet eller fisk fanget i fred-
ningstiden skal altid genudsættes straks - 
så vidt muligt i levedygtig tilstand. Fiskene 
skal derfor behandles varsomt under af-
krogningen. Sidder krogen dybt, er det 
bedst at klippe linen over og lade krogen 
blive. I mange tilfælde vil fisken da være i 
stand til selv at afstøde krogen. 
Det er under ingen omstændigheder tilladt 
at beholde, transportere eller opbevare fisk 
under mindstemål. 
 

Mindstemål 
 
Havørred    40 cm. 
Laks     60 cm. 
Torsk (Østersøen)    38 cm. 
Slethvarrer     30 cm. 
 
Farvede fisk er ikke fredet mens vi er på 
Bornholm, men det opfordres herfra til at 
genudsætte farvede eller udlegede fisk. 

Vinderfisk 2010 genudsættes  
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Solens op og nedgangstider i Snogebæk 

 Lørdag  d. 09. april 2011  Solopgang: 06:12. Solnedgang: 19:51 
 Søndag d. 10. april 2011 Solopgang: 06:09. Solnedgang: 19:53   
 Mandag d. 11. april 2011 Solopgang: 06:07. Solnedgang: 19:55  
 Tirsdag  d. 12. april 2011 Solopgang: 06:04. Solnedgang: 19:57  
 Onsdag  d. 13. april 2011 Solopgang: 06:02. Solnedgang: 19:59  
 Torsdag  d. 14. april 2011 Solopgang: 05:59. Solnedgang: 20:01 
 Fredag  d. 15. april 2011 Solopgang: 05:57. Solnedgang: 20:03   
 Lørdag  d. 16 april. 2011 Solopgang: 05:54. Solnedgang: 20:05  

Gudskelov ligger turen i 2011 så sent, at vi 
allerede er på sommertid når vi rammer 
Bornholm. Vi får med andre ord lov at sove 
en time længere end normalt. 
 
Til dem der har svært ved at komme ud af 
fjerene om morgenen, bringer vi her en 
smagsprøve på, hvad der venter på 
fiskepladsen, hvis man trodser dynens vægt 
og kommer af sted i god tid. 

Morgenlys på Sose odde.  
 
I løbet af de sidste par år, er det blevet 
nødvendigt at komme til Sose inden 
solopgang, hvis man vil have bare en lille 
chance, for at få en plads på revet. 
 
Det har dog også vist sig, at morgenture 
ikke er absolut nødvendige. I 2 ud af de 
sidste 3 års ture er det klubbens ubetinget 
største sovetryner der er løbet med pokalen 
for flest fisk. Don Larsen med 8 fisk i 2008 
og Gollum med 5 fisk i 2010. 
 
Hvilket mere end beviser at det ikke er 
nødvendigt, at stå op før en vis herre får 
sko på, for at fange havørreder. 

ADVARSEL: 
Redaktionen erfarer at Storken allerede nu, 
har skiftet batteri i sin rædsel af et vækkeur. 
Unavngivne kilder oplyser også uafhængigt 
af hinanden, at vidunderet allerede er lagt i 
kufferten. Herfra skal det opfordres til at 
sove lidt på forhånd eller i det mindste tage 
ørepropper med. For med denne sag i 
huset bliver der ikke noget med at ligge og 
snue til langt op af dagen. 

 
Alle husker måske hvad der skete sidst 
dette såkaldte vækkeur fik lov at give lyd fra 
sig. Klokker kom vaklende ned fra 
klokketårnet og vi måtte vente i flere timer, 
før hans hår lagde sig så han kunne få huen 
på. 
  
For ikke at tale om alle de gange hvor folk 
vågnede med en knaldende hovedpine. 
Ingen i bornholmerklubben mistænker øl, 
bitter, poker og for mange smøger, for at 
være skyld i dette fænomen. Altså må det 
være uret.  
 
OPFORDRING: 
Hvis nogen ser, hvor Storken ved nattetide 
gemmer denne rædsel, bør vedkommende 
ikke tøve med at flå batterierne ud. 
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Vind-
styrke 

m/s Betegnelse På land På vand 

12 > 32,6 Orkan Voldsomme ødelæggelser. 
Luften fyldt med skum der forringer 
sigten væsentligt. 

11 28,5 - 32,6 Stærk storm Talrige ødelæggelser. 
Umådeligt høje bølger. Havet dækket 
af hvide skumflager. Sigten forringet. 

10 24,5 - 28,4 Storm 
Træer rives op med rode, 
betydelige skader på huse. 

Meget høje bølger, næsten hvid 
overflade. Skumsprøjt påvirker udsig-
ten. 

9 20,8 - 24,4 
Stormende 

kuling 
Store grene knækkes, tag-
sten blæser ned. 

Høje bølger hvor toppen vælter over. 
Skumsprøjt kan påvirke sigten. 

8 17,2 - 20,7 Hård kuling 
Kviste og grene knækkes af, 
besværligt at gå mod vinden. 

Ret høje lange bølger, bølgekammen 
brydes til skumsprøjt. 

7 13,9 - 17,1 Stiv kuling 
Større træer bevæger sig, 
trættende at gå mod vinden. 

Hvidt skum fra brydende bølger føres 
i striber i vindens retning. 

6 10,8 - 13,8 Hård vind Store grene bevæger sig. 
Store bølger, hvide skumtoppe over-
alt. Ekstrem stor fare for slaskere. 

5 8,0 - 10,7 Frisk vind 
Små løvtræer og mennesker 
med promille svajer lidt. 

Middelstore bølger med skumtoppe, 
Hatten er i spil for alle. 

4 5,5 - 7,9 Jævn vind 
Støv og papir løftes, kviste og 
mindre grene bevæger sig. 

Mindre bølger med hyppige skumtop-
pe. Fluefiskeri bliver svært fra nu af. 

3 3,4 - 5,4 Let vind 
Blade og små kviste bevæger 
sig, vimpler løftes. 

Småbølger, brydende toppe, Hatten 
er i spil for de mindste medlemmer. 

2 1,6 - 3,3 Svag vind Små blade bevæger sig. 
Ganske korte småbølger, som ikke 
brydes op. 

1 0,3 - 1,5 Næsten stille 
Røgen viser netop vindens 
retning. 

Små krusninger uden skum. Hatten 
er kun i spil ved høj promille. 

0 0,0 - 0,2 Stille 
Røg stiger lige op. Ingen fare 
for røg i øjnene ved rygning. 

Havet er spejlblankt og det er fiskene 
forhåbentlig også. 

Vindstyrketabel. 

Poker  
Eller 

 Skurdag 



 

8  

Laksens kendetegn  
 Slankere end havørreden i hele læng-

den. 
 Kortere overkæbeben der sjældent når 

bag den lodrette linje fra øjets bager-
ste rand. 

 Haleroden er slank. 
 Haleroden er ofte mere indskåret især 

hos de unge laks. 
 I en skrårække fra fedtfinnen til sidelin-

jen er der 11 - 15 skæl. 
 Alle de øverste gællegitterstave på 

den første gællebue er stavformede 
både foroven og forneden. 

 På gællelåget hos de blanke laks er 
der meget få eller næsten ingen plet-
ter. 

Havørredens kendetegn 
 Mere høj over ryggen end laksen. 
 Længere overkæbeben der ofte ender 

bag den lodrette linje fra øjets bager-
ste rand. 

 Haleroden er høj. 
 Haleroden er noget mindre indskåret 

ofte helt lige. 
 I en skrårække fra fedtfinnen til sidelin-

jen er der 14 - 19 skæl. 
 Gællegitterstavene på den øverste 

gællebue er stavformede i midten, og 
ellers knudrede foroven og for neden. 

 På gællelåget hos de blanke fisk er der  
sædvanligvis flere sorte pletter. 

 Mange pletter under sidelinjen på en 
havørred. 

Laks Havørred 

Fulton tal 
 
Konditionsfaktoren på en havørred udregnes efter den-
ne formel. Tabellen nedenfor viser sammenhæng mel-
lem længde og vægt på en havørred ved en konditions-
faktor på 1, udregnet efter Fultons formel. 
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Årets lystfisker Sæson 5 

Ved afrejse til Bornholm starter den nye 
sæson af årets lystfisker. Den sæson der 
slutter inden afrejsen har været forrygende 
og der er slået mange personlige rekorder. 
Ligesom der også er sat en del nye 
klubrekorder. Arrangøren kan også 
allerede nu, fastslå at den der vinder, vil 
vinde med et rekordstort antal point. Ikke 
alene er der fanget store fisk, der er også 
fanget rigtigt mange forskellige fisk og det 
glæder arrangøren at der er udvist 
kreativitet for at rykke frem i tabellen. 

På de følgende sider vil jeg ridse reglerne 
for sæson 5 op. Det er store ændringer der 
er indført, men at have reglerne i 
klubbladet, gør det måske lettere at slå 
eventuelle regelspørgsmål op. 
 
En af de generelle regler som det har 
været svært for deltagerne at forstå, er at 
alle indberetninger skal indmeldes på mail. 
Det virker måske også lidt sippet, men for 
at gøre det så let for webmasteren som 
muligt, er det vigtigt at alle indberetninger 
er på mail. Hvis der derimod indmeldes på 
MMS vil det besværliggøre processen med 
opdatering af hjemmesiden i en sådan 
grad, at det ikke er sjovt mere. Det ser 
også ud, som om at der er ved at være styr 
på den del af reglerne.  
 
Systemet med Gule og røde kort, ser også 

ud til at fungere. Indtil nu er der uddelt 2 
gule og 0 røde kort. Hvilket må siges at 
være en succes. Fortsæt med at være 
omhyggelig med indberetningerne, så 
diskvalifikationer undgås, også i fremtiden. 
 
En af de gode ting der er kommet ud af at 
have en konkurrence som ”årets lystfisker” 
kørende hen over sæsonen, ud over at vi 
kommer mere ud at fiske, er at der bliver 
indrapporteret mange forskellige fisk. 
Hvilket også har givet anledning til at have 
en rekordliste på hjemmesiden. MEN en 
rekordliste skriger nærmest på et foto af 
fangsten. For hvem gider kigge på en 
rekordliste, uden billeder af rekordfiskene? 
Derfor er det meget vigtigt at i gør jer 
umage med at tage billeder af de store fisk 
i fanger. Især hvis de aspirerer til at komme 
på rekordlisten.  
 
Prøv at tænke over hvordan I selv kunne 
tænke jer at se et billede i et fiskeblad, og 
tænk derefter på, om de billeder i 
indberetter lever op til hvad i selv godt kan 
lide at se på. Jeg ved kun alt for godt selv, 
at det kan være svært at få taget et billede 
af sig selv og fisken, hvis man er alene 
ude. Men prøv at være lidt kreative…  
Det går allerede meget bedre end for bare 
1 sæson siden, men vi kan gøre det bedre. 

 
 
God fornøjelse med den nye sæson…… 

Don Larsen 
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Regler for  ”Årets lystfisker 2011—2012” 
Hvornår: 

Konkurrencen løber fra 9. april 2011 til 23 marts 2012 kl. 24.00.  

Indberetninger der ligger i min mailboks senere end 23 marts 2012 kl. 24.00 er ugyldige. 

 

Hvem kan deltage: 

Alle der har deltaget på mindst en af Bornholmerklubbens ture til Bornholm, kan deltage i 

denne konkurrence. 

 

Hvilke arter: 

Alle arter der er på ABU´s liste til konkurrencen om guldhjulet, tæller i denne sæson. 

 

Hvor og hvordan: 

Konkurrencen gælder kun for fisk fanget i Danmark, på fiskestang og med fast grund 

under fødderne. Dvs. ikke med net og ikke fra båd flydering eller lignende. 

 

Mindstemål og fredning: 

Alle gældende regler for fredningstider, fredningszoner, lokale regler og mindstemål skal 

overholdes. 

 

Indberetning af fangst: 

Alle fangster skal indmeldes på den skabelon der kan downloades fra hjemmesiden. 

Indberetningen sendes sammen med foto af fangsten i en mail til bornholmerklubben via 

link på hjemmesiden eller direkte til webmasteren. 

 

Fangster der indmeldes senere end 14 dage efter fangsten er ugyldige.  

(sommerferien undtaget. I juni, juli og august gives 4 ugers frist). 

Overholdes ovenstående ikke og bliver der indberettet mangelfuldt eller på MMS i stedet 

for mail vil der i første omgang blive uddelt et gult kort. Efterfølgende overtrædelser vil 

omgående udløse et rødt kort og fangsten vil blive diskvalificeret. 

 

Ansvar: 

Det er den enkelte deltagers eget ansvar at læse, forstå og overholde reglerne. Det er 

dermed også den enkeltes eget ansvar hvis fangster bliver diskvalificeret. 



 

 11 

Hvordan optjenes point? 
 
Hver deltagers 5 største fisk i hver art, 
tildeles point udregnet efter en 100% vægt. 
 
100% vægten er bornholmerklubbens 
rekordliste pr. 9 april 2011. 
 
Bornholmerklubbens rekordliste: 
ART   100% vægt  
Aborre  1,28 kg.  
Brasen   2,73 kg.  
Bækørred (vild) 0,80 kg.  
Bækørred (P&T) 1,90 kg.  
Gedde  4,93 kg.  
Havørred  5,61 kg.   
Hornfisk  0,74 kg  
Makrel  0,72 kg.  
Multe   2,46 kg.  
Skalle   0,30 kg.  
Skrubbe  0,56 kg.   
Steelhead  4,60 kg.   
Regnbueørred 2,66 kg.  
Torsk   3,20 kg.  
 
For arter der ikke er på 
Bornholmerklubbens rekordliste er 100% 
vægten, den der kræves for ABU´s guldnål. 
 
Ved pointudregning bruges følgende formel: 
 

Fiskens vægt x 100 
—————————— 

100% vægten 
 

Et eksempel på pointudregning for en 
havørred på 3,20 kg. 
 
3,20 x 100=320 divideret med 5,61 =57point 
 
NB: 
Der kan downloades et skema på 
hjemmesiden til brug for udregning af point, 
hvis du selv vil følge med i dine point. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ved konkurrencens afslutning, bliver hver 
deltagers point for de 5 største i hver art 
lagt sammen.  
 
Vinderen er så den der har flest point. 
Ved pointlighed vinder den med den største 
fisk i kg. Dernæst den med flest arter. 
 

Præmier: 
 
Årets lystfisker 2011- 2012 
Vindes af den der optjener flest point. 
 
Bedste foto: 
Vindes af den der indsender det bedste foto 
af sin fangst. 
 
Bedste beretning: 
Vindes af den der indsender den bedste 
historie om fangsten. 
 
Se præmierne er på hjemmesiden. 
 
Midtvejspræmier: 
Der vil undervejs i konkurrencen blive sat 
midtvejspræmier på højkant. Så hold øje 
med hjemmesiden eller nyhedsbrevene. 
Måske er det din tur til at gøre krav på en 
præmie. 
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Nyt fra klubudvalget. 
 
Bitter: 
Der er på forhånd indkøbt 8 flasker bitter 
som det blev vedtaget på sidste 
generalforsamling. Du skal derfor ikke selv 
medbringe bitter i år. 
 
De indkøbte flasker fordeler sig således: 
2 flasker  Fernet branca 
2 flasker  Dr. Nielsen 
2 flasker  Blå gajol 
1 flaske  Arn bitter 
1 flaske  Fiskefjæs 
 
Snapseblink: 
Storken har afgivet bestilling på 200 
snapseblink. De er forhåbentlig med i 
kufferten når vi skal af sted. 
 
Kroge: 
Der kan stadig købes kroge af klubben. 
Prisen er som den plejer. 100.- pr. pakke. 
 
Nye tiltag på udstyrssiden: 
Som alle ved kan genudsatte fisk tælle med 
i konkurrencen ”Største Fisk” hvis de vejes 
med mindst 1 vidne inden genudsættelsen. 
Indtil nu har vi brugt metoden at veje fisk og 
fangstnet og derefter trække vægten af 
fangstnettet fra den totale vægt. Denne 
metode kan give noget usikkerhed – i hvert 
fald psykologisk og i yderste konsekvens 
kan denne metode betyde at den forkerte 
mand vinder pengepræmien. 
Hvis en fisk som ønskes vejet og genudsat 
altid bliver vejet med samme type redskab 

af alle mand vil det reducere risikoen for fejl. 
Klubudvalget har derfor indkøbt vejeposer 
og vægte til brug på Bornholm. En af 
fordelene er at vi på forhånd kan bestemme 
hvilken vægt der skal trækkes fra hver gang 
en fisk vejes i en vejepose og dermed 
reducere fejlmulighederne. Derudover er 
det skånsomt for fisken, at den placeres i en 
vejepose i stedet for at ligge og sprælle 
rundt i et fangstnet mens fangeren og 
hjælperen forsøger at fastgøre vægten i 
nettet således at det er muligt at veje fisken. 
Vi påtænker at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling inden afgang i 2011 med 
henblik på at gøre brug af klubvægte og 
vejesække obligatorisk.  
Vi håber at i tager godt imod initiativet.  
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www.bornholmerklubben.dk 
 
Infosider om medlemmerne: 
Der er oprettet en infoside pr. klubmedlem. 
Den findes under info i menuen. 
På denne side vil den enkeltes samlede 
bedrifter blive listet op. 
Til det formål har webmasteren opfundet et 
antal tokens / duelighedstegn som man kan 
erhverve sig ved særlige eller usædvanlige 
bedrifter. 

 

 
Kramboden: 
Som et forsøg er der åbnet for formidling af 
brugte sager og samtidigt støtte 
klubkassen.  
Tag et kig på kramboden på hjemmesiden.  
Kramboden er et forsøg og vil blive 
evalueret efter 1 år. Til den tid vil vi vurdere 
om det er noget der fortsætter. 
 

Tipskupon: 
Årets tipskupon kan allerede nu hentes på 
hjemmesiden. Du finder den i menuen 
under Bornholmerture/Bornholm 2011 
 
Tipskuponen kan ikke udfyldes og e-mailes, 
men skal medbringes i udfyldt stand. 
Alternativt kan den som sædvanligt udfyldes 
ved ankomst til Bornholm. 
 
Deltagere der ankommer senere, skal selv 
sørge for at et udfyldt eksemplar af 
tipskuponen, bliver fragtet til øen sammen 
med betalingen. 
 
Forslag: 
Er der noget som du mangler på 
Bornholmerklubben.dk så er du velkommen 
til at sende et forslag eller indlæg til Don 
Larsen. Alle input er mere end velkomne. 

 Erhverves når der fanges en fisk 
over 3,0 kg. (KLUB 3,0) 

 Kan erhverves ved besøg på 
skadestue eller hospital 

 Bronze erhverves ved fangst af:  
blankfisk 3,0 - 3,99 kg 

 Sølv erhverves ved fangst af: 
blankfisk 4,0 - 4,99 kg 

 Guld erhverves ved fangst af:  
blankfisk 5,0 + 

 Erhverves ved fangst af bade-
fisk. NÅR badeturen er taget. 

 Erhverves ved fangst på flue-
stang. 

 Erhverves ved benyttelse af 
æselhatten i 24 timer. 

 Vinder af største fisk pokalen får 
et emblem med årstal 

 Vinder af flotteste fisk pokalen 
får et emblem med årstal 

 Vinder af flest fisk pokalen får et 
emblem med årstal 

 Vinder af årets lystfisker får et 
mærke med sæsonnummer 
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Største fisk. 
2010 Nimmer 5,01 kg. 

2009 Don Larsen 4,38 kg. 

2008 Djo Kokker 1,70 kg. 

2007 Storken 4,15 kg. 

2006 Storken 5,61 kg. 

2005 Storken 2,35 kg. 

2004 Djo Kokker 3,20 kg. 

2003 Storken 3,40 kg. 

2002 Ulken 3,50 kg. 

2001 Storken 3,80 kg. 

2000 Voldborg 2,70 kg. 

1999 Storken 6,50 kg. 

1998 Storken 3,80 kg. 

1997 Storken 4,95 kg. 

2010 Don Larsen 

2009 Don Larsen 

2008 Don Larsen 

2007 Djo Kokker 

2006 Storken 

2005 Nimmer 

2004 Voldborg 

2003 Storken 

2002 Storken 

Flotteste  fisk. 

2010 Gollum 5 

2009 Nimmer 10 

2008 Don Larsen 8 

2007 Djo Kokker 6 

2006 Storken 4 

2005 Nimmer 3 

Flest  fisk. 

? - 

2007 Gollum 

2000 Pastoren 

1999 Knipling 

Æselhat. 

2006 Storken 5,61 kg. Sose odde 

2010 Nimmer 5,01 kg. Bethesda 

2006 Nimmer 4,75 kg. Sose odde 

2009 Don Larsen 4,38 kg. Rastepladsen 

2007 Storken 4,15 kg. Sose odde 

2009 Nimmer 4,00 kg. Rastepladsen 

2002 Ulken 3,90 kg. Sose odde 

2009 Don Larsen 3,80 kg. Bethesda 

2001 Storken 3,80 kg. Sose odde 

2007 Storken 3,64 kg. Sose odde 

2003 Storken 3,60 kg. Sose odde 

2001 Voldborg 3,50 kg. Sose odde 

2002 Ulken 3,50 kg. Sose odde 

2006 Nimmer 3,46 kg. Sose odde 

2007 Storken 3,40 kg. Sose odde 

2003 Storken 3,40 kg. Sose odde 

2002 Ulken 3,20 kg. Sose odde 

2004 Djo Kokker 3,20 kg. Sose odde 

2006 Storken 3,20 kg. Sose odde 

2009 Storken 3,17 kg. Rastepladsen 

2006 Don Larsen 3,16 kg. Sose odde 

2009 Storken 3,04 kg. Rastepladsen 

Klub 3.0 

Hall of fame 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I alt 

 Storken 7 11 2 2 2 4 5 3 8 4 48 

 Don Larsen 5 2 1 0 1 3 1 8 4 3 28 

 Nimmer  2 1 1 3 3 2 1 10 2 25 

 Djo Kokker 1 4 1 2 0 1 6 1 1 3 20 

 Slagter 5 3 1 1 0 2 3 0 3 1 19 

 Ulken 4 7 1 2       14 

 Pastoren 2 2 0 0 1 0 2 0 1 1 9 

 Gollum      1 0 0 2 5 8 

 Voldborg 1 2  1 0   0  0 4 

 Ørnen   1 0 0 0  0 0 0 1 

 Klokker       0 0 0 1 1 

 25 33 8 9 7 14 19 13 29 20 177 

Storken 5,61 kg. Sose odde Snaps 2006 

 Nimmer 5,01 kg. Bethesda Tobis (flue) 2010 

 Don Larsen 4,38 kg. Rastepladsen Sølvpil 2009 

 Ulken 3,90 kg. Sose odde Kølpirk 2002 

 Voldborg 3,50 kg. Sose odde Snaps 2001 

 Djo Kokker 3,20 kg. Sose odde Kølpirk 2004 

 Pastoren 2,90 kg. Svenskehavn Wigler 2001 

 Slagter 2,80 kg. Sose odde Kølpirk 2001 

 Gollum 2,58 kg. Sorthat Snaps 2010 

 Ørnen 1,60 kg. Sorthat Sølvpil 2003 

 Klokker 1,46 kg. Sorthat Bornholmerpil 2010 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I alt 

 Snaps 10 14  5  8 8 6 18 9 78 

 Kølpirk 10 16 7 4 4 4 6 4 3 3 61 

 Sølvpil 3 1 1  2 1   3  11 

 Bornholmerpil       1 3 1 3 8 

 Kinetic     1 1   1 2 5 

 Wigler 1 2         3 

 Hammer         2  2 

 Triumf       2    2 

 Hansen          1 1 

 Hugorm          1 1 

 Tobis (Flue)          1 1 

 Juletræ (Flue)         1  1 

 Jensen fight 1          1 

 Silling       1    1 

 Ukendt       1    1 

 25 33 8 9 7 14 19 13 29 20 177 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I alt 

 Sose odde 17 22 4 9 5 13 17 2 2 4 95 

 Rastepladsen  4     2 2 23 2 33 

 Sorthat  4 2     9  8 23 

 Lufthavnen 5 2    1     8 

 Bethesda         2 5 7 

 Ypnasted         2  2 

 Svenskehavn 2          2 

 Levka  1 1        2 

 Stenodde          1 1 

 Bølshavn 1          1 

 Fredensborg   1        1 

 Salene     1      1 

 Balka     1      1 

 25 33 8 9 7 14 19 13 29 20 177 

Fiskeplads 

Agn 

Deltagernes største 

Antal 
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Tipskupon 2011 
Årets tipskupon er i år medtaget i klubbladet, så du kan notere dine tips inden du afleverer den origi-
nale kupon. På den måde har du chancen for at huske hvad du har tippet. 

 

Fisk = Ørred / Laks over mindstemålet.  

Hvem fanger turens første fisk?   

Hvem bliver noteret for turens sidste fisk?   

Hvem fanger indbyrdes den største fisk? 
Storken Nimmer 

    

Hvem fanger indbyrdes den største fisk? 
Don Larsen Gollum 

    

Hvem fanger indbyrdes flest fisk? 
Djo Kokker Klokker 

    

Hvem fanger indbyrdes flest fisk? 
Slagter Pastor 

    

Hvem fanger indbyrdes flest fisk? 
Ørnen Voldborg 

    

Hvilken af disse agn fanger indbyrdes den største? 
Sølvpil Kølpirk BH-pil 

      

Hvor stor er fisken der vinder pokalen "største fisk"? 
0 - 2,99 3 - 4,99 5 + 

      

Hvor mange fisk fanger den der vinder pokalen "flest fisk"? 
1 - 3 4 - 6 7 + 

      

På hvilken af disse 2 pladser fanges der flest fisk? ( 2 krydser = uafgjort) 
Bethesda Sose odde 

    

På hvilken af disse 2 pladser fanges der flest fisk? ( 2 krydser = uafgjort) 
Monster vig Numsi bay 

    

Bliver der fanget hornfisk eller torsk. (Nu hvor vi er så sent afsted) 
Ja Nej 

    

Hvor mange fisk kommer på fangstrapporten? 
19 el. mindre 20 el. mere 

    

Bliver der fanget minimum 5 fisk på sose i år? (indtil nu har Sose givet 95 fisk) 
Ja Nej 

    

Kommer der minimum 1 nyt medlem i klub 3.0? 
Ja Nej 

    

”Flotteste fisk” pokalen uddeles i år for: (ingen krydser = pokalen uddeles ikke) 
Grønlænder Blankfisk 

    

I år løber vi tør for: 
(ingen krydser = vi løber ikke tør) (2 krydser = Tørløber på begge produkter) 

Grøn Tuborg 
Faxe 

Premium 

    

Får Voldborg ”come back” og fanger fisk i år? 
Ja Nej 

    

Kommer der et helt nyt navn på en eller flere af pokalerne i år? 
(Nyt navn = en der aldrig har fået nogen af pokalerne. Slagter, Pastor, Klokker, 

Ørn) 

Ja Nej 

    

Hvor mange fanger fisk i år? 
6 eller færre 7 eller flere 

    

Bliver der fanget fisk på minimum 1 ny plads i år? 
Ja Nej 
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Klubregler 
§1. 
Kun fisk med fedtfinne (Havørred, Laks, Bækørred og Steelhead) fanget med fiskestang 
fra kysten, uden brug af båd eller flydering tæller i konkurrencerne. 
§2. 
Største fisk i kg, uanset farve eller stand vinder pokalen "Største Fisk" og pengepræmien. 
Genudsatte fisk tæller som beskrevet i §5. 
§3. 
Flotteste fisk, vinder pokalen "Flotteste Fisk".  
I denne konkurrence tæller fisk i følgende prioriterede rækkefølge 
   1. Blankfisk over 1,50 kg eller over 50 cm i længde 
   2. Grønlændere 
Den blankfisk med det højeste Fulton tal som opfylder punkt 1 vinder pokalen 
Hvis der ikke fanges fisk som opfylder kriterierne i punkt 1 vinder grønlænderen med det 
højeste Fulton tal. Såfremt der ikke fanges hverken blankfisk eller grønlændere udgår 
pokalen det pågældende år. 
§4. 
Den deltager der fanger flest fisk, vinder trofæet "Flest Fisk"  
Da dette er en flidspræmie tæller alle fisk over mål med, også selvom de har et sår eller 
lidt farve. Genudsatte fisk tæller som beskrevet i §5. 
§5. 
Genudsatte fisk tæller med på alle punkter undtagen "Flotteste Fisk".  
En fisk der ønskes genudsat kan for at skåne fisken, vejes og måles skønsmæssigt i 
vandet med mindst 1 vidne. En fisk som aspirerer til "Største Fisk" pokalen, skal måles og 
vejes med mindst 1 vidne hvis den ønskes genudsat. 
§6. 
Fisk over 5 kg. er badefisk.  
Badeturen skal tages i løbet af ugen, med alle mand som vidner.  
Da badeturen skal foregå i åbent vand, kan der ved specielle lejligheder dispenseres så 
man får hjælp til at hakke hul i isen. Bliver badefisken fanget på hjemrejsedagen efter at 
huset er forladt, kan badeturen skyldes til næste år. Badeturen kan ikke tages uden for 
bornholmer ugen. 
§7. 
Vandgang belønnes med æselhatten i 24 timer.  
Vandgang med fisk på er dog straffrit såfremt fisken landes. 
Hattereglen bortfalder på hjemrejsedagen. 
§8. 
Utidig hjemtransport betales af en selv. 
Har man brug for at blive ledsaget hjem, betaler klubben for ledsageren. 
§9. 
Skader på biler forårsaget under normal kørsel til eller fra bornholmer ugen, eller i løbet 
af bornholmer ugen betales af klubkassen. Dette gælder ikke motorskader eller øvrige 
mekaniske skader som følge af normal slitage. 


