
 

   

På billedet herover vises Djo 
Kokker, med sin vinderfisk fra 
Rastepladsen. Fisken var farvet 
og blev genudsat af den rare 
mand. 
På billedet nederst, ses Storken 
som det for 4. år i træk, ikke 
lykkedes at vinde ”Største fisk” 
pokalen. Han fik i stedet ”flest 
fisk” og ”flotteste fisk” pokalerne 
Hans pattegris fra Holster odde,  

havde et Fultontal på 1.343. 
”Ganske imponerende”. 
 
2011 gav 23 havørreder over 
mål, hvilket hører til i den bedre 
ende og det kan vi ikke være 
utilfredse med. Men jeg er helt 
sikker på at 2012 bliver endnu 
bedre. 
Se hvorfor inde i bladet... 

Flest fisk 2011 
7 stk. 

Bornholm 2012 
24 - 31 marts 
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3. årgang 

2012 

Største fisk 2011 
3,88 kg. 

Flotteste fisk 2011 
Fultontal 1,343 
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”2012” 
2012 bliver året hvor vi slår gamle rekorder. 
Siger vi ikke det hvert år? Jo det gør vi, men i år 
er jeg sikker i min sag. Jeg har nemlig brugt de 
lange vinteraftner, til at studere tendenser og 
statistikker. Resultatet af mine mange studier af 
tabellerne er ganske overraskende, men det ser 
meget lovende ud. 2012 bliver helt fantastisk.  
Inde i bladet har jeg forsøgt at begrunde mine 
forudsigelser. 
Døm selv, men kom ikke og sig, at i ikke var 
advaret! 
 
Med hjælp fra statistikkerne, kan man altså 
næsten ikke undgå at løbe med mindst en af 
pokalerne. Vælger du derimod at ignorere 
forudsigelserne, har du tabt på forhånd…. 

 
 
 

Derneje 

Don Larsen 

 

Årbog 

Tur til Bornholm 2012. 
 
 
Tekst & redaktion 
Don Larsen 
donlarsen@bornholmerklubben.dk 
 
Indlæg der ønskes med i næste år-
bog skal være redaktionen i hænde 
senest 1. januar 2013 
 
Udgivet af Bornholmerklubben. 
www.bornholmerklubben.dk 
 

Bladet udgives årligt i forbindelse 
med årets tur. 
 
Foto i bladet 

© Bornholmerklubben 
 
Klubudvalg. 
Storken 
Gollum 
Don Larsen 
 
Bookmaker. (tipskupon) 
Klokker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne udgivelse er underlagt gæl-
dende lov om ophavsret og copy-
right. Artikler og billeder må ikke ef-
tertrykkes uden skriftlig tilladelse fra 
Bornholmerklubben. 
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Forvirret slår jeg  øjnene op. Udenfor er det 
stadig mørkt, klokken er 5.30 og uret har ikke 
ringet endnu. Jeg som altid trykker snooze i 
mindst 1 time, inden jeg kommer ud af fjerene, 
er vågnet af mig selv. Det kan kun betyde en 
ting. Det er i dag vi skal til Bornholm. Jeg ved 
hvad dagen byder og alligevel er jeg spændt. 
Drejebogen til årets tur er skrevet for længst, 
nu skal den bare opleves.  
Efter et bad og en kop kaffe, er det tid til at 
komme af sted til Nimmersvej. Ørnen og Djo 
kokker er landet da jeg ankommer og Golle og 
Klokker ruller ind, lige som jeg har fået sagt 
godmorgen og fået et goodmåwning tilbage fra 
Djo Kokker. Storken og Slagter kommer som 
sædvanligt sidst. Slagter har vanen tro, faret 
rundt og ledt efter sit grej og samtidigt beskyldt 
Storken for at have gemt det. Vel ankommet 
lusker vi stille ind så vi ikke vækker ungerne… 
Allerede nu kører snakken om beretninger fra 
øen og betragtninger af vejret samt diverse 
forudsigelser. Nimmer render stresset rundt i 
underdrenge. Han er lige trådt ud af badet og 
har selvfølgelig ikke nået at lave kaffe endnu. 
Bænket om bordet får vi et rundstykke og en 
kop kaffe. Så går der... tja hvad kan der have 
gået? 1 minut vil jeg tro og så er der en der 
udbryder: ”ska vi ikke ha en bidter” med en 
udtalt Bornholmsk accent, ”NU STARTER 
DET” skråler en anden, med endnu mere 
accent og så er det godmodige drilleri i gang. 
Storken deler kørebøger ud og sæderne 
besættes. Nu går det mod Ystad og Rønne. 
Vel ankommet til Rønne kører Storken på 
tanken og henter nøglen, mens resten kører i 
Kvickly for at proviantere. Alle drøner rundt 
som forvildede høns og smider i vognene, 
uden tanke på andet end at komme ud til 
kysten. En finder kaffe, en anden finder 
toiletpapir og Nimmer udbryder ”det er alt for 
lidt, jeg får altid dårlig dunk”. Hvorefter han 
fordobler antallet af ruller. Lige omkring 2000.- 
køber vi ind for og så er det af sted til huset, 
måske med et smut forbi Sose odde for lige at 
se på vandet. Gensynsglæden er stor. 
 

Fortsættes—-> 

Bornholm 20xx . 
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Da vi når frem til huset, bliver bilerne tømt i 
løbet af nul komma fem. Alle kender rutinen 
og ved hvor de skal sove. Det er bare med at 
få sengelinned på i en fart, glemmer man det 
er løbet kørt, og så når det slet ikke at 
komme på. Et kvarter efter ankomsten sidder 
de fleste omkring spisebordet og ordner grej, 
alle er omklædt og iført Bornholmerklubbens 
uniform, dvs. fiske tøj. (det bliver på i 7 dage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg udbryder som jeg skal, ”vi gider ikke fiske 
i dag vel” Et levn fra gamle dage hvor mit 
motto var ”Born to sleep forced to fish” Efter 
en bitter og en velkomstpilsner får vi ordnet 
det officielle. Pokalerne bliver linet op og der 
bliver betalt til vædemål og tipskupon.  
Hvem vil fiske hvor bliver der spurgt…  

Alle kigger på Storken. ”Jeg skal på 
Sose” siger han. Alle ånder lettet op, alt 
er som det plejer. Det bliver et godt år.  
Fiskeriet er givet frit…. 
 
Denne beretning kunne være fra et 
hvilket som helst år og sikkert også i år. 
Det er jo det der er så fantastisk. 
Hvis man kigger på billederne fra de 
tidligere år. Så ligner alt sig selv: Rodet 
på spisebordet, pokalernes placering, 
selv forløbet og tøjet, er det samme år 
efter år. Det eneste der ændrer sig er, at 
der er en anelse flere grå hår og lidt nye 
rynker i øjenkrogene på deltagerne år for 
år. 
 

Rigtig god tur. 
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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  

Sidste års pokalvindere 

Djo Kokker sikrede sig pokalen for største 
fisk. På den sidste dag overlistede han et 
farvet bæst på Rastepladsen. Fisken 
vejede 3,88 kg. fisken blev genudsat efter 
den obligatoriske vejning og foto session. 
Det er 3. gang Djo Kokker vinder ”Største 
fisk” pokalen.  
Tidligere har han vundet med fisk på 
henholdsvis 1,70 kg. og 3,20 kg 

Storken får her overrakt pokalen for flest 
fisk. I år skulle der 7 fisk på tasken, for at 
sikre sig pokalen. 
Det er anden gang at Storken vinder 
denne pokal og det er det 3. højeste antal 
fisk, den nogen sinde er vundet med.  
Kun overgået af Nimmer i 2009 med 10 
fisk og Don Larsen i 2008 med 8 fisk 

Her lægger Storken sin klamme hånd på 
MIN pokal. Pokalen for flotteste fisk, 
havde været min i de sidste 3 år. Så det 
var med en klump i halsen jeg måtte 
aflevere den. 
Men når det nu skulle være… Så var det 
stort, at det var sådan et pragteksemplar 
af en fisk der tog den. 
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Værd at nævne fra 2011 

2011 var året hvor Klokker blev optaget i klub 
3.0. Det blev han efter sin fangst på Sose  
odde d. 12 april. Fisken vejede 3.31 kg.  
Den var farvet og blev naturligvis genudsat.  
 
Hvem bliver den næste i klub 3.0? 
 

Voldborgs første Bornholmerørred siden 2004, 
blev taget på Sose odde.  
Voldborg var taget alene til Sose, mens vi 
andre holdt en kit dag. 
Så var det ekstra dejligt for ham, at komme 
tilbage og slaske sådan et møgdyr i fjæset på 
de dovne.... 

Fisken vejede 2,57 kg. 
Fanget på Sose d. 10 april 2011 

Gollum holdt ud trods fisketørke. 
På sidstedagen smældede det på Bro og  
Gollum kunne slutte ugen med en double. 
 
Tålmodighed belønnes…. 
0,95 kg. og 1,85 kg…  

Husk at skåne fiskens gæller 
hvis den skal genudsættes. 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I alt 

 Sose odde 17 22 4 9 5 13 17 2 2 4 16 111 

 Rastepladsen  4     2 2 23 2 2 35 

 Sorthat  4 2     9  8  23 

 Lufthavnen 5 2    1      8 

 Bethesda         2 5 1 7 

 Bro           3 3 

 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 

 Holster odde           1 1 

 25 33 8 9 7 14 19 13 29 20 23 200 

Forudsigelser for 2012 

Som jeg lovede i indledningen, vil jeg løfte 
sløret for, hvordan resultatet af 2012 bliver. 
En af mine forudsigelser er, at vi set i lyset 
af de sidste 9 års fangster, bør få et slut 
resultat der ligger mellem 30 og 40 ørreder. 
Fordi: 
03, 04, 05 var resultatet over 00 - under 10 
06, 07, 08 var resultatet over 10 - under 20 
09, 10, 11 var resultatet over 20 - under 30 
 
Kan vi så undgå at resultatet for 2012, 
2013 og 2014 er over 30 men under 40? 
Statistikker lyver jo som bekendt ikke. 
 
Sose odde: 
En anden forudsigelse er, at 2012 igen 
byder på fantastisk fiskeri på Sose odde. 
Som det ses i statistikken har kurven for 
fiskeri på Sose lige siden 2001, været: 
2 fede år, 3 magre år, igen fulgt af 2 fede år 
06 og 07 var fede år. 08, 09 og 10 var 
magre og 11 var igen god.  
Så giver 12 jo sig selv ikke? 

Rastepladsen 
De sidste 5 år har resultatet for 
Rastepladsen været 2, 2, 23, 2, 2…  
Rastepladsen gir minimum 20 fisk i år. 
 
Sorthat 
Siden 2008 har vi, hvert andet år ramt 
stimen på Sorthat. 2012 kunne blive et år 
med en stime på Sorthat. 
 
Sidste år kom et nyt medlem ind i klub 3. 
Forud for det, havde der været en pause 
på 5 år. Derfor bliver de, der stadig ligger 
udenfor dette eksklusive selskab, nødt til at 
væbne sig med tålmodighed indtil 2016. 
      Medlemskab af klub 3.0 
 Storken  2001 
 Voldborg 2001 
 Ulken  2002 
 Djo Kokker 2004 
 Nimmer 2006 
 Don Larsen 2006 
 Klokker 2011 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I alt 

 Snaps 10 14  5  8 8 6 18 9 19 97 

 Kølpirk 10 16 7 4 4 4 6 4 3 3 2 63 

 Sølvpil 3 1 1  2 1   3  1 12 

 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 

 Flash           1 1 

 25 33 8 9 7 14 19 13 29 20 23 200 

Lidt om vores blink. 

Gennem årene er mange forskellige typer af 
blink blevet afprøvet. Nogle med mere held 
end andre. Snaps og kølpirk er selvskrevet 
til en æresplads i grejboksen. Men også 
Bornholmerpil og Sølvpil har vist sig 
værdige til en plads i æsken. 
Kølpirken: Er en selvskrevet klassiker. Den 
har aldrig haft et 0-år og har 63 havørreder 
på samvittigheden. 5 gange har den taget 
største fisk. Hvordan fangsterne ligger 
fordelt pr. deltager, kan ses på diagrammet 
herunder. 

Snapsen med 97 fangster, er en anden, 
som absolut heller ikke må efterlades 
hjemme på servanten. Også her kan 
fordelingen pr. deltager ses på diagrammet. 
Men der er vel ingen der er i tvivl om at 
Snapsen er Storkens favorit.  

Sølvpilen er med sine 12 havørred fangster 
lidt af en outsider. Den er ikke så 
langtkastende som de to foregående, men 
har en evne til at nakke pæne fisk.   

 
BH-Pilen er den sidste som jeg vil 
fremhæve. Med kun 8 havørreder på 
samvittigheden  kunne man tro at den ikke 
fanger så godt. Sandheden er at den kun 
bliver brugt i hårdt vejr. Fordi den er noget 
tungere end de andre og har en mindre 
bæreflade. Altså ideel i rigtigt hårdt vejr. 

Kun 1 af klubbens medlemmer, syntes at 
beherske alle 4 typer. Redaktionen vil ikke 
fremhæve nogen frem for andre, men uha 
han må være en alsidig og dygtig fisker. 

 Største fisk 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

08-mar        2     2 

09-mar             0 

10-mar        8     8 

11-mar             0 

12-mar        1     1 

13-mar             0 

14-mar     1   2     3 

15-mar     2        2 

16-mar  9   1        10 

17-mar  1   1        2 

18-mar  6   2        8 

19-mar  5           5 

20-mar             0 

21-mar  3        1   4 

22-mar  6        5   11 

23-mar  3        8   11 

24-mar       4   3   7 

25-mar       1   2   3 

26-mar       3   1   4 

27-mar    1   2      3 

28-mar    5   3  10    18 

29-mar    1   6      7 

30-mar         7    7 

31-mar 1        1    2 

01-apr 4     3   3    10 

02-apr 3   2  1   5    11 

03-apr 8     1   3    12 

04-apr             0 

05-apr 2     3       5 

06-apr 1  1   5       7 

07-apr 6  1   1       8 

08-apr             0 

09-apr           1  1 

10-apr   3        2  5 

11-apr   2        8  10 

12-apr   1        1  2 

13-apr           4  4 

14-apr           3  3 

15-apr           4  4 

16-apr             0 

 25 33 8 9 7 14 19 13 29 20 23 - 200 

Gode og dårlige dage 

Bornholm 2012 

Ingen af de dage hvor vi er på 
Bornholm i 2012, er på datoer hvor 
der aldrig er fanget fisk. 
Og vi rammer topdagen d. 28/3 i år. 
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Konkurrencebetingelser / FAQ 

Hvornår? 
Konkurrencen starter d. 24 marts 2012 kl. 10.00 

Konkurrencen slutter d. 10 marts 2013 kl. 23.59 

Hvem kan deltage? 
Alle der har deltaget på mindst en af klubbens ture til 

Bornholm kan deltage. 

Hvordan vinder jeg? 
Den lystfisker der har optjent flest point når konkur-
rencen slutter har vundet. 
Ved pointlighed vinder den, der har fanget den stør-
ste fisk. 
Ved lighed i størrelse, vinder den, der har fanget 
færrest forskellige arter. 
Ved stadig lighed vinder den der har sat flest klubre-

korder. 

Hvordan optjener jeg point? 
Alle deltagere optjener point for sine 5 største fisk i 
hver art. 
Point bliver udregnet med en formel efter 100% 
vægt. 
100% vægten er angivet i tabellen for deltagende 
arter. 
 
Hvordan optjener jeg bonuspoint? 
Deltagere der indmelder en ny klubrekord får 50 bo-
nuspoint. 
En tangering af en eksisterende rekord er ikke bo-
nusberettiget. 
Der optjenes kun bonuspoint, hvis deltageren selv i 
indberetningen, gør opmærksom på at der er sat ny 
rekord. 
En deltager kan kun optjene bonuspoint 1 gang pr. 
art i hver sæson. 
Bonuspoint mistes ikke, selv om klubrekorden bliver 
slået senere. 
En rekord er først registreret, når den ligger i arran-
gørens mailboks og optjener derfor ikke bonuspoint, 
hvis en anden før dig når at indberette en større re-
kord, selv om den er fanget senere. 
 
Hvilke fisk tæller med? 
Kun fisk på listen, tæller med i konkurrencen. 
Konkurrencen gælder kun fisk fanget i Danmark, 
med fiskestang og med fast grund under fødderne. 
Dvs. ikke med net eller fra båd, flydering eller lign.  
 
Hvordan indberetter jeg min fangst? 
Alle fangster skal indmeldes på mail til Bornholmer-
klubben indeholdende de krævede oplysninger samt 
foto. (se på hjemmesiden hvilke krav der stilles) 
Alle fangster skal indberettes med 2 decimalers 
vægtangivelse. Der må ikke rundes op. 
Fangster der indmeldes senere end 3 uger efter 

fangsten er ugyldige. 
Fangster indmeldt på mail senere end 10 marts 2013 
kl.23:59 er ugyldige. 
 
Er der øvrige restriktioner? 
Alle gældende regler for fredningstider, fredningszo-
ner, lokale regler og mindstemål skal overholdes. 
 
Ved pointudregning bruges følgende formel: 
 
                Fiskens vægt x 100 
          ------------------------------------ 
                     100 % vægten   
 
Et eksempel på pointberegning for en havørred på 
3,20 kilo 
  
                      3,20 x 100 

               ------------------------   
                            5,61   

 
(3,20 kilo x 100) = 320 divideret med 5,61  =   57 

FAQ Årets lystfisker sæson 6. 

 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.  

Havaborre 2,50 kg.  

Havørred 5,61 kg.  

Helt 2,50 kg.  

Hornfisk 0,74 kg.  

Ising 0,60 kg.  

Karusse 0,49 kg.  

Laks 5,50 kg.  

Makrel 0,86 kg.  

Multe 2,46 kg.  

Pighvarre 2.00 kg.  

Regnbueørred 3,79 kg.  

Rimte 2,60 kg.  

Rødspætte 1,40 kg.  

Sandart 4,00 kg.  

Skalle 0,51 kg.  

Skrubbe 0,56 kg.  

Stalling 1,00 Kg.  

Steelhead 4,60 kg.  

Suder 2,50 kg.  

Torsk 3,20 kg.  
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Lige siden jeg var lille…. 
Ja i denne sammenhæng er jeg jo stadig 
lille… lille Simon. Det er også noget rod - for 
der er jo allerede 1 Simon Jacobsen.. Så 
jeg må vist gå under ”lille Simon” indtil 
bedre evt. haves. 
Men jo, i mange mange år (sådan ca. de 
seneste 10 år) har jeg håbet på at få buddet 
om at komme med på en af jeres 
Bornholmerture. Så det er ret stort for mig, 
at jeg nu har fået lov at komme med på 
Pastorens afbud. Tusind tak for det. Og 
hold da kæft hvor jeg glæder mig. 72 dage, 
9 timer, 16 minutter og 46, 45, 44, 43 
sekunder…. Der er ikke land tid til. 
Nu har jeg jo lært jer lidt at kende via 
hjemmesiden (Hvor er den i øvrigt blæret!), 
men ikke alle af jer kender meget til mig. 
Derfor tog jeg selvfølgelig imod Don 
Larsens tilbud om at skrive lidt om mig selv, 
så i har en ide om, hvem det er i har 
inviteret med som gæst. 
Hvem er jeg så? Ja jeg er jo endnu et 
medlem af jacobsen-klanen. Gollums 
lillebror, Storken og Slagterens nevø. Bor i 
Fredericia med min kone Didde og to 
drenge: Malthe på 3½ og Noah på 2 år. 
Arbejder som økonomimand i et lille 
tankskibsrederi i middelfart Uni Tankers A/S 
Egentlig er jeg ikke særligt glad for at bo i 
Fredericia (Det er jeg heldigvis enig med 
min kone om) Her er i bund og grund ret 
kedeligt – og vi overvejer da også meget 

kraftigt at flytte tilbage til KBH. Men til 
gengæld er her jo et væld af fantastiske 
muligheder for at komme ud med snøren. 
Og når jeg ikke arbejder eller skifter bleer 
(den store er heldigvis blevet renlig!) – så er 
det da også ved kysten jeg helst bruger min 
tid. Når det er sagt, bliver det desværre ikke 
til ret meget. Og heller ikke noget ret stort 
(altså fisk). Jeg har endnu en blank over 2 
kg. til gode, så det siger jo lidt. 
Jeg er nu også i den grad stadig rookie 
hvad havørredfiskeri angår. Første gang jeg 
var ude og fiske ved kysten efter havørred 
var i september 2010, så jeg håber da på at 
kunne lære nogle tricks af sådan en flok 
garvede blankjagere som jer. Men jeg har 
da ambitioner om at blande mig i kampen – 
om ikke andet, så i hvert fald ”flest timer ved 
vandet”-mærket (selvom det ikke findes 
officielt). Jeg er med for at lære. 
Og så er jeg selvfølgelig også med for at 
have det sjovt... Når nu Gollum er med, 
burde der om ikke andet være rig lejlighed 
til at fange fisk ved pokerbordet. Og så 
glæder jeg mig allerede til at råbe: 
DERNEEEE! Og selvom jeg ved det er 
imod strømmen, skåler jeg hellere i 
Gammel Dansk (GD) end i Dr. Nielsen. 
Under alle omstændigheder glæder jeg mig 
utroligt meget – ikke mindst til at møde jer 
allesammen. Og ja, selvfølgelig vil jeg da 
gøre alt hvad jeg kan for at min største 
blanke overgår Storkens største når vi kører 
hjemad igen den 31/3  
 
Mange hilsner 
Simon Jarl aka ’lille Simon’ aka Jarlosz  

Gæstedeltager 2012. 

Faktaboks 
Første ørred fra kysten: 29 oktober 2010 

Løber 2,62 Km på 12 min.  
Med en gennemsnitsfart på 11.48 km/t  
(ifølge endomondo.com) 

Navn:   Simon Jarl Jacobsen 
Født:   7 februar 1981 
Højde:  182 cm. 
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Du skal pakke og ordne grej, men...  
Hvordan pakker man til en uge i fiskeland? 
Hvad er det nu man skal huske?  
Det vigtigste er vel grejet og det er op til 
den enkelte, at vurdere hvad der skal med. 
Nogle har brug for mere grej end andre. 
(Læs. . .Den Rosenstrømske familie) 
 
En god ide er dog at skifte linen. Den der 
sidder på er helt sikkert ikke god nok. Den 
har måske været på hjulet i de sidste par 
sæsoner og så er den godt mør. Det ville jo 
være kedeligt at miste en 3+ i vandkanten, 
(ikke Slagter?) fordi man var for nærig til at 
skifte linen. Ved samme lejlighed kan du jo 
give hjulet en dråbe olie. 

Det er også en god ide at kontrollere 
waders og fiskejakke. Hvis vi løber ind i en 
kold omgang, skal det yderste lag være 
vandtæt. 
 
Endegrejet skal også kigges efter og 
traditionen byder jo, at der er mindst en af 
deltagerne der har investeret i et nyt 
hemmeligt våben, som alle bliver ræd for. 
Tænk nu hvis det virker!!!! 

Men fortvivl ikke, Don Larsens baitshop er 
med på turen, om end med begrænset 
udvalg. så helt galt kan det ikke gå. 
Der er jo også alt det der ikke direkte har 
noget med fiskeriet at gøre… 
 
Du skal derfor huske: 
gummistøvler, tandbørste, høj hat, rene 
skjorter, lommetørklæder, bøger til 
hyggelæsning, krydsord, rene underbukser, 
vanter, hue, vandresko, neglesaks og 
andre toiletsager, kam, sengelinned, 
håndklæder, termokande og madkasse, 
pas, dvd film til de mørke aftener, løbe/
fitness tøj,   
 
Eller du kan gøre som os andre…. 
Smide 2 par underdrenge 2 par sokker, en 
fleece, 1 håndklæde og sengelinned i en 
pose sammen med grejet og så er den ged 
barberet…. 
 
 Vel mødt... 
 
 
 

 
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.  

I ugen før afgang skal du 
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Don Larsens garage håndbryg 

Jeg har støbt blink, jeg har lavet en årbog med fiskepladser, jeg har eksperimenteret med 
bitter. Derfor var gode råd i år dyre. Hvad skulle jeg nu finde på. Man kan jo ikke tage til 
Bornholm uden noget nyt. Valget faldt på håndbrygget øl. Noget jeg længe gerne har 
villet kaste mig over og noget hvor mange gerne vil være forsøgskaniner, især når der 
skal prøvesmages. Mit første forsøg var et kitsæt, altså snyd. Man hælder essens i vand 
og lader det gære. Totalt udrikkeligt kan Nimmer og Storken bevidne. Så ku jeg lære det. 
Så sprang jeg ud på dybt vand, gjorde alt fra bunden og resultatet er ikke perfekt, men så 
afgjort godkendt. Hvis der er flere tilbage, eller hvis jeg når at brygge nye, tager jeg et lille 
udvalg af mine håndbryggede øl med til Bornholm. Så kan de modige smage dem.  
Herunder ses de 3 øl som jeg indtil nu har brygget. 
Ved redaktionens afslutning var bryg nr. 4, endnu en sort øl brygget og sat til gæring.  
Den skulle gerne komme tæt på en stout. 
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Sose bugten i morgendis 2001 

 Lørdag  d. 24 marts 2012  Solopgang: 05:50 Solnedgang: 18:21 
 Søndag d. 25 marts 2012 Solopgang: 06:48 Solnedgang: 19:23   
 Mandag d. 26 marts 2012 Solopgang: 06:45 Solnedgang: 19:25  
 Tirsdag  d. 27 marts 2012 Solopgang: 06:43 Solnedgang: 19:27  
 Onsdag  d. 28 marts 2012 Solopgang: 06:40 Solnedgang: 19:29  
 Torsdag d. 29 marts 2012 Solopgang: 06:37 Solnedgang: 19:31 
 Fredag  d. 30 marts 2012 Solopgang: 06:35 Solnedgang: 19:33   
 Lørdag  d. 31 marts 2012 Solopgang: 06:32 Solnedgang: 19:35  
 
 Bemærk:  
 Natten mellem lørdag d. 24 og søndag d. 25 skal der stilles om til sommertid. 

Solens op og nedgang i Snogebæk. 
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Hvis du er mellem 18 og 65 år og lystfisker i 
Danmark, skal du være i besiddelse af et 
gyldigt statsligt dansk lystfiskertegn. 
(Om ganske få år fisker Klokker gratis) 
 
Lystfiskeri betegnes som fiskeri med lette 
håndredskaber. 
(Altså ikke Slagterens ormekæp) 
 
Fiskeri i "put and take", kræver normalt ikke 
et statsligt lystfiskertegn, men et adgangs-
bevis, der kan købes på stedet.  
(Ved tvivl om P&T fiskeri spørg Nimmer) 
Fisketegnet fra staten kan købes med 3 gyl-
dighedsperioder: 
12 måneder fra kvitteringsdatoen. kr. 140 
1 uge fra kvitteringsdatoen. kr. 100 
1 dags licens Pris: kr. 35 
 
Fisketegnet kan købes ved giroindbetaling 
på posthuset eller i banken - giro konto nr. 
0706000 - eller ved køb af særlige lystfi-
skertegn fra turistbureauerne. Mange cam-
pingpladser, grejforhandlere og sommer-
husudlejere sælger også Fisketegn. Du kan 
se en liste over forhandlere på: 
http://fd.fvm.dk 
 
Fisketegnet er personligt, og kvitteringen 
skal medbringes under fiskeriet sammen 
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. 
 
HUSK nu at få fornyet dit fisketegn. 
Du vil blive hånet, ud over alle grænser hvis 
du ikke har orden i sagerne. 

Husk gyldigt fisketegn 

http://fd.fvm.dk/
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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. 

Don Larsen genudsætter  3,8 kg i 2009. 

§5. Genudsatte fisk tæller - undtagen i konkurrencen ”flotteste fisk” 
1. En genudsat fisk kan aldrig deltage i konkurrencen største fisk, hvis den er vejet 

uden vidner. 
2. En fisk som ønskes genudsat og som aspirerer til ”Største fisk” pokalen, skal vejes 

med en klubvægt i våd vejepose, med mindst 1 klubvidne og dokumenteres. Po-
sens vægt er fastsat til 300 gram og fratrækkes totalvægten inden fisken indskrives 
i fangstrapporten. 

3. En fisk der ønskes genudsat kan vægtes skønsmæssigt i vandet og stadig tælle 
med i konkurrencen ”Flest fisk”. Den skønnede vægt opdeles i halve kilo. 

 a. Fanges fisken uden vidner gælder følgende: 
  i. Fisken vægtes skønsmæssigt af fangeren og dokumenteres med foto. 
 b. Fanges fisken med vidner gælder følgende: 
  i. Fisken vægtes skønsmæssigt af vidnet og foto er valgfrit. 
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Laksens kendetegn  
 Laksen er slankere end havørreden i 

hele længden. 
 Den har kortere overkæbeben der 

sjældent når bag den lodrette linje fra 
øjets bagerste 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 Fultons formel.  
Tabellen nedenfor viser sammenhæng, 
mellem længde og vægt på en havørred  
ved en konditionsfaktor på 1. 
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HALL OF FAME. 

2011 Djo Kokker 3,88 kg. 

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. 

2011 Storken 

2010 Don Larsen 

2009 Don Larsen 

2008 Don Larsen 

2007 Djo Kokker 

2006 Storken 

2005 Nimmer 

2004 Voldborg 

2003 Storken 

2002 Storken 

2011 Storken 7 

2010 Gollum 5 

2009 Nimmer 10 

2008 Don Larsen 8 

2007 Djo Kokker 6 

2006 Storken 4 

2005 Nimmer 3 

2004 Ingen vinder  

Største fisk Flotteste fisk Flest fisk 

Klub 3.0 
Storken 
Nimmer 
Don Larsen 
Voldborg 
Djo Kokker 
Klokker 
Ulken 
 
Badefisk 5+ 
Storken 
Nimmer 
 
Fluefanget havørred 
Don Larsen 
Nimmer 
 
Hattrick 
Storken 
Don Larsen 

Blankfisk over 3.0 
Storken 
Don Larsen 
Voldborg 
 
Blankfisk over 4.0 
Don Larsen 
 
Blankfisk over 5.0 
Storken 
 
 
Årets lystfisker 
Djo Kokker 
Don Larsen 
Klokker 
 
Æselhat 
Pastoren 
Gollum 
Knipling 
 
Hospital 
Djo Kokker 
Klokker 


