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6. årgang 

2015 

En gang Slagter.. 

Altid slagter - og dog. 
Slagter lagde allerede første 
dag, hårdt ud med en fisk på 
over 3 kilo. Heldigvis var han 
ikke alene og han blev efter 
hårdt pres enig med sig selv 
om, at fisken var mere slank 
end blank og genudsatte svinet. 
Fisken blev ikke slået, og 
slagter kunne indkassere 
pokalen og pengene for største 
fisk, for anden gang på 3 år. 
Nimmer fangede 7, men da 
hans største kun lå lige over 
kiloet måtte han nøjes med 
pokalen for flest fisk. 
Djo Kokker var 1,5 kilo fra 
største fisk, med en på lige 
under 2. Til gengæld var det 
turens flotteste, så han løb med 
MIN pokal. 
 
2014 gav 19 fisk over mål. 
Desværre var der langt i 
mellem de blanke.  
Det må gøres bedre i 2015. 

Største fisk 2014 

Flotteste fisk 2014 

Flest fisk 2014 
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”På den igen” 

 
Til trods for den triste besked, om Allans alt for 
tidlige bortgang, glæder vi os som sædvanligt, til 
at komme i konkurrence igen. 
 
For mit eget vedkommende har 2014 været et af 
de sløjeste fiskeår i mands minde, og efter 
indberetningerne til hjemmesiden at dømme, er 
jeg ikke alene om at have lavvande på 
fiskekontoen. 
 
 
 
Vel mødt og knæk og bræk. 

 

Don Larsen  
 

 

Årbog 

2015. 
 
 
Tekst & redaktion 
Don Larsen 
donlarsen@bornholmerklubben.dk 
 
Indlæg der ønskes med i næste år-
bog skal være redaktionen i hænde 
senest 1. januar 2016 
 
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) 
Pastoren 
 
Bitterbryggerassistenter: 
Djo Kokker 
Ørnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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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  

Vi mødes hos Nimmer lørdag d. 21 marts      
kl. 06.15, med afgang klokken 07.00. 
 
Færgen sejler fra Ystad kl. 08.30 
 
Biler på turen bliver i år: 
Storkobilen 
Ørnens rugbrød 
Jolles Firma gryde og  
Don Larsens Honda  
 
Følgende er indkøbt eller planlagt. 
 
Øl: 
 
 
Bitter:  
4 fl. Fernet Branca 
2 fl. Dr. Nielsen 
1. fl Tommy juice 
1 fl. Gl. Dansk 
2 fl. Kreuter (Ørnen + Djo Kokker brygger) 
 
Vin: 
Slagter står for indkøbet af 3 x 3 l vin i år. 
 
Vi sejler hjem igen fra Rønne: 
Lørdag d. 28 marts kl. 14.30 
 
Husk gyldigt fisketegn. 
Husk at fylde ny line på hjulet / hjulene. 
Husk reservegrej. 
Tjek waders for utætheder. 
Husk håndklæder og linned 
 
 
 
 

To do liste: 
 
Slagter: Husk at købe smøger - Rigeligt._ _ 

 

___________________________________ 
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Praktisk info om Bornholm 2015. 
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Tyksak    

Leveres i farverne: 
 Rød / Gul m/prikker 

 Grøn / Gul m/prikker 

 Hvid m/rød røv (Makrel guf) 

Hvid med rød røv (makrelguf) 

Alle varianter koster 15.–  
Leveres uden krog og springring. 
Beløbet går ubeskåret til klubkassen. 

Formiddag Eftermiddag 

Fiskeplads Antal fisk Fiskeplads Antal fisk 

    

    

    

    

    

    

    

Hjemrejse 

 

Lørdag 

Søndag 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lørdag 

Planlæg fiskeriet 
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I forbindelse med konkurrencen ”årets 
lystfisker” blev den første update udsendt i 
2009.Det blev efterfulgt af 5 nyhedsbreve 
og en særlig årbog i 2010. 

I årene 2011 og 2012 blev der hvert år 
udsendt 4 rigtige klubblade og en årbog. 
Bladene fortalte lidt om den aktuelle 
konkurrencestilling og der blev vist billeder 
af de bedste fangster. På grund af 
manglende aktivitet, blev konkurrencen 
nedlagt inden sæsonen 2013 - 2014. Det 
har så medført et komplet stop for 
indsendelse af både tekst og foto. 
Udsendelsesfrekvensen for klubblade er 
derfor for nedadgående og der er kun 
udsendt 2 klubblade i 2013 og et enkelt i 
2014. Derudover er der udsendt en årbog. 

 

Jeg sidder i skrivende stund og kæmper 
med at få fyldt tekst og billeder i årbogen for 
2015, mens jeg gruer for klubbladets 
fremtid. Mens jeg gruer for fremtiden har jeg 
forskellige overvejelser. 

1. Alle de beskrivelser af fiskepladser - er 
de nødvendige i årbogen? Jeg kunne 
spare 19 sider hvis de ikke var med, 
og de bliver jo ikke brugt som det var 
tænkt. Ingen har alligevel bladet med 
på turen. 

2. Hvis fiskepladserne ikke er med, bliver 
årbogen bare et udvidet klubblad. 

3. Kan jeg udgive et klubblad uden at få 
input fra medlemmerne? 

4. Jeg ved at der sættes pris på at få 
bladet, men står det mål med den tid 
der bliver brugt på det? Tid som kunne 
bruges på at brygge øl, fiske, sætte 
ind på goodwill kontoen hos fruen osv. 
osv. 

5. Skal jeg åbne konkurrencen igen, for 
at få input i form af tekst og billeder? 
(Det virkede jo ikke første gang) 

6. Skal jeg bare droppe mine 
overvejelser og lave et blad en gang 
hvert 5 år eller hvornår det nu kommer 
over mig? 

7. Skal jeg finde på en ny form for ikke at 
kede mig i min jagt på statistikker og 
forudsigelser? 

8. Skal jeg droppe det helt. 

Jeg ved ikke hvad fremtiden bringer, så i 
skal ikke blive overraskede hvis dette er det 
sidste eksempler i denne omgang. Måske 
bliver jeg inspireret, måske vælter der input 
ind og måske ikke.  

Hvem ved, måske vinder jeg pokalerne i år 
og så bliver bladet IKKE sløjfet. 

Klubblad - Årbog. 
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Stram op. 

Da Ulken efter turen i 2004 trak sig ud af 
vores Bornholmerklub, var det blandt andet 
med ordene, ”Det er sku ved at blive en 
kaffeklub”. Vi kunne ikke selv se det 
dengang. Men han havde jo ret.  
 
Herover ses et billede fra hjemrejse 
lørdagen i 2014 hvor der sidder en flok 
såkaldte ”lystfiskere” og slubrer kaffe …
uden skarpe. Nogen sidder endda med en 

lille plaid til at varme de gamle ben. Det lille 
billede er fra afrejsedagen, hvor det ser ud 
til at vi starter med kaffe… uden skarpe, 
blødt brød og en morgenbøn…  

Sådan så en fisketur ikke ud i slutningen af 
sidste århundrede. Det minder mest af alt 
om en 65 ferie til Harzen. 

Bevares  vi nærmer os  og nogen er mere 
end tæt på at have alderen til det. Men vi 
behøver jo ikke reklamere med det.  

STRAM OP…... 
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KØLPIRK       

Fås i farverne: 
 Rød / Sort 

 Sort Zebra 

 Sølv / Grøn 

 Sølv / Blå 

 Grøn / Gul m/prikker 

 Hvid m/rød røv 

Den klassiske sølvfarvede kølpirk, her 
vist med blå ryg. 

Alle varianter koster 15 kr. og leveres uden krog. 
Beløbet går ubeskåret til klubkassen. 

67 Bornholmske 
havørreder siden 2001, 
heraf 5 vinderfisk. 

Så stor var andelen af fangede fisk, som 
blev landet på Sose odde, på blot en enkelt 
dag i 2014. Hele 9 ud af  turens 19 fisk blev 
landet d. 10 april 2014 på Sose.  
 
 Nimmer  4 
 Storken 3 
 Don Larsen 2 
 
Foruden de 9 tællende fisk, var der mange 
kontakter og fisk der var for små.  
Vi kan altså konkludere, at en enkelt dag 
kan redde turen, hvis man er på det rette 
sted (Læs Sose), på det rette tidspunkt. 
Indtil d. 10 april var der kun fanget en enkelt 
fisk på Sose, mens Bro havde leveret 4 fisk. 
Hvorfor så køre til Sose?  
Vil nogen selvfølgelig spørge. 

Fordi…. 
Når det smælder på Sose, så gælder det 
om at være der. 
 
Vi har set det så tit…. 
 
 

Sose odde 
7 april 2001   - 7 ud af 25 fisk 
16 marts 2002  - 8 ud af 33 fisk 
22 marts 2002  - 6 ud af 33 fisk 
28 marts 2004 - 5 ud af 9 fisk 
6 april 2006  - 5 ud af 14 fisk 
11 april 2011  - 8 ud af 23 fisk 
10 april 2014  - 9 ud af 19 fisk 

Kun Sorthat og Rastepladsen har givet 
lignende oplevelser med mange fisk på en 
dag. Så hvis du overvejer at skulke fra 
Sose, så gør dig selv den tjeneste, at vælge 
en af de to pladser.  
 
Sorthat 
10 marts 2008 - 8 ud af 13 fisk 
23 marts 2010 - 6 ud af 20  fisk 
 
Rastepladsen 
28 marts 2009 - 8 ud af 29 fisk 
30 marts 2009 - 7 ud af 29 fisk 

47,4 % 
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30,9% af de 233 fisk vi har fanget gennem 
tiden, altså næsten en tredjedel, er fanget 
på datoerne 21 til 28 marts. Det er faktisk  
hele 72 ud af 233 fisk. Hvor gennemsnittet 
for 7 dages fiskeri, kun ligger på sølle 
16,3%. Så udsigterne for årets tur lover fisk 
på tasken. 

Hvis man kigger i tabellen for datoer med 
fangst. Så er der, hvis man ser bort fra 
hjemrejselørdage, kun 2 ud af alle de 
fiskedage, som vi har haft på disse datoer, 

der ikke har givet fisk. Den ene af de 2 
dage, var i det sorte 2013. Så hvis vi 
modregner den, sammen med 
hjemrejselørdage, har vi kun haft 1 sølle 
fiskedag i denne periode, hvor der ikke er 
blevet fanget fisk.  

Ud fra statistikken at dømme, burde vi fiske 
på hjemrejselørdagen i år, fordi, på den 28 
marts er der i alt fanget 19 fisk gennem 
tiden. En sidebemærkning kunne være, at 
min eneste ”største fisk” blev fanget 28 
marts 2009.  

Men ellers er det søndag (så er det godt at 
skurdagen måske ikke bliver så hård i år.) 
mandag og fredag der er størst 
sandsynlighed for fangst. 

Når man sammenfatter fakta, så tegner til et 
rekordår. 
 
Statistikker lyver jo som bekendt ikke. 
Vel? 

30,9% 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

21-mar  3        1   1  5 

22-mar  6        5     11 

23-mar  3        8     11 

24-mar       4   3  1   8 

25-mar       1   2  1   4 

26-mar       3   1     4 

27-mar    1   2     7   10 

28-mar    5   3  10   1   19 
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5,9 %  
Igen i år slæber Garagebryggeriet  
vareprøver med til solskinsøen. 
 
Den som i kan glæde jer til er den nye 
Bimbo Beer. Den var også med sidste år, 
men er brygget igen og har fået genvalg. En 
Belgisk blonde på 5,9 % 

Jeg har med vilje nedsat alkoholstyrken på 
denne bryg, eftersom nogen (Læs Klokker) 
påstod ikke at have smagt den. Vel at 
mærke efter at have drukket den hver dag i 
en uge. 
 
Ud over den blonde, byder Garage -
bryggeriet på andre smagsprøver i år. 
Blandt andet bliver der medtaget et enkelt 
eksemplar af julebryggen 2014, så Gollum 
kan smage hvad han gik glip af, nu hvor 

han meldte fra til brygningen, på grund af 
en bagatel som en fødsel. Julebryggen 
holder også 5,9% 
 
I øjeblikket gærer en ny portion ”Sorte 
Slyngel” og hvis den når at blive karboneret 
færdig på flaske, vil der også blive 
smagsprøver af den. Hvis alt går vel vil den 
ligge lige under 7% 

Derudover ligger jeg inde med et par andre 
som jeg også tager med. Den ene er en 
”Garage Bleu” som er brygget sammen med 
Klokker. Det er en belgisk strong ale som 
holder 8.2 % 
Den anden er en klon af Westvleteren XII 
som er brygget i samarbejde med Storken. 
Det er en Belgisk klosterøl på hele 9.6 %  
 

http://1.bp.blogspot.com/-621GTMUNHEs/Uo4JNdyxhZI/AAAAAAAAAtQ/UCh1cIieQYM/s1600/Sorte+slyngel.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-W57pMmfZvZ4/VD0LZjSB71I/AAAAAAAAAvk/dsHsGvIRInA/s1600/Westvleteren%2B01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-XNuvQKeoeBc/U6dRRldOC8I/AAAAAAAAAuc/9SbeN_foRVo/s1600/DSC_0624.jpg
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O,5 ‰ (O,2 ‰ ) 

O,5 promille er grænsen for at føre et 
automobil. I Sverige ligger grænsen helt 
nede på 0,2 promille. Der er derfor al mulig 
grund til at være forsigtig. 

Sidste år blev vi alle vinket ind og fik lov at 
blæse, så det var heldigt, at vi for en gangs 
skyld havde sprunget velkomstbitteren over. 

Heldigvis var der ingen problemer, men det 
kunne have været en kedelig måde at starte 
turen på. 

For at forhindre fejl i den retning, er der 
indkøbt digitale alcometre så der ikke opstår 
tvivl. 
Det er, som vi jo også plejer at gøre, en god 
ide allerede fra morgenstunden, at  blive 
enige om hvem der er chauffør. Men skulle 
chaufføren blive i tvivl om hvorvidt frokost 
øllen er forbrændt, er der altså disse digitale 
vidundere at læne sig op af. 
Brug dem, det ville være ærgerligt at ryge i 
fælden. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nordjyske.dk%2Fnyheder%2Fkanonfuld-kvinde-mistede-koeretoejet%2Fd972caa4-96a5-41c2-a1f7-3326b3ddf162%2F112%2F1513&ei=5lXmVPXUO-r9ywOYnY
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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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Klub 3.0 
Storken 
Nimmer 
Don Larsen 
Voldborg 
Djo Kokker 
Klokker 
Ulken 
Slagter 
 
Badefisk 5+ 
Storken 
Nimmer 
 
Fluefanget havørred 
Don Larsen 
Nimmer 
 
Hattrick 
Storken 
Don Larsen 
 
Hospital 
Djo Kokker 
Klokker 

Største fisk 

2014 Slagter 3,46 kg. 

2013 Klokker 0,48 kg. 

2012 Slagter 3,97 kg. 

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. 

Flotteste fisk 

2014 Djo Kokker 

2013 Klokker 

2012 Slagter 

2011 Storken 

2010 Don Larsen 

2009 Don Larsen 

2008 Don Larsen 

2007 Djo Kokker 

2006 Storken 

2005 Nimmer 

2004 Voldborg 

2003 Storken 

2002 Storken 

Flest fisk 

2014 Nimmer 7 

2013 Klokker 1 

2012 Storken 4 

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  

Blankfisk 3.0 - 3.99 
Storken 
Don Larsen 
Voldborg 
Slagter 
 
Blankfisk 4.0 - 4.99 
Don Larsen 
 
Blankfisk over 5.0 
Storken 
 
 
Årets lystfisker 
Djo Kokker 
Don Larsen 
Klokker 
 
Æselhat 
Pastoren 
Gollum 
Knipling 
 
Sur fiskerøv 
Klokker 
Ørnen 
Gollum 
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Numrene på kortet svarer til side-
nummeret hvorpå beskrivelsen 
findes 
 
Eks: 
19 = beskrivelse på side 19 

Turistvej  
3730 Snogebæk 

BORNHOLMERKLUBBEN  
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