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9. årgang 

2018 

Flotteste Fisk 

2017 

Største fisk 

2017 

Storken - størst. Jolle - Flottest og hele 3 med 4 fisk hver. Det var resulta-

tet af anstrengelserne i 2017.  

Skal vi ikke se at få lavet om på det?  Inde i bladet får du endnu en gang 

opskriften på sejr... eller noget.  
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10 års cyklus? 
 

I år er det 10 år siden jeg vandt min første pokal i Bornhol-

merklubbens regi (2008). Det var oven i købet to af slagsen, 

idet jeg vandt for både flest og flottest. De første pokaler 

kom i øvrigt i 10 året for min debut og første fisk på Born-

holm (1998). 

Nu er jeg jo ikke lige typen, der kan lade ovenstående ligge 

og bare betragte det som et af tilfældets mange luner. Nej 

vel, det må da mindst betyde, at noget skelsættende sker 

med 10 års mellemrum. Og at det der sker, er et trin op ad 

stigen. 

Hvad sker der så i mit Bornholmer liv i dette års tur (2018). 

Ja mulighederne er ikke så mange, hvis det skal være et trin 

op. ;-) 

Første fisk over 5 kilo. 

Første rene bord. (Alle 3 pokaler). 

Jeg må vist hellere pakke et badehåndklæde og en stor 

papkasse. 

Vis ses til en uges pokaljagt lige om lidt. 

  Don Larsen 

 

Årbog  
2018 

 

Tekst og redaktion: 

Don Larsen 

donlarsen@bornholmerklubben.dk 

 

Indlæg der ønskes med i næste år-

bog skal være redaktionen i  hænde 

senest 1. januar 2019. 

 

Udgivet af Bornholmerklubben. 

www.bornholmerklubben.dk 

 

Bladet udgives i forbindelse med 

årets tur. 

 

Foto i bladet 

© Bornholmerklubben 

 

Klubudvalg 

Storken 

Nimmer 

Don Larsen 

 

Bookmaker (Tipskupon) 

Pastoren 

 

Ølkusk 

Jolle 

 

Kreütermixer 

Ørnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne udgivelse er underlagt gæl-

dende lov om ophavsret og copy-

right. Artikler og billeder må ikke 

eftertrykkes uden skriftlig tilladelse 

fra Bornholmerklubben. 
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Praktisk info om Bornholm 2018 

Vi mødes hos Nimmer lørdag d. 17 marts. 

Kl. 06.15 med afgang klokken 07.00 

 

Færgen sejler fra Ystad kl. 08.30 

 

Ny adresse i år. 

Tørveskæret 3, Snogebæk 

 

Biler på turen i år bliver: 

Storkens, BS Christiansen 

Ørnens Rugbrød, 

Jolles Mercedes ”Død”, 

Don Larsens ”Sølvpil”. 

 

Vi sejler hjem igen fra Rønne: 

Lørdag d. 24 marts kl. 10.30 

 

Husk gyldigt fisketegn. 

 

Afrydningsteam. 
Vores forsøg med afrydningsteam er gået hen 

og er blevet en succes og vi fortsætter naturlig-

vis med det. Holdene er besat så dem der hav-

de to vagter sidste år kun har en i år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 7 vagter er besat som vist herunder: 

 

Lørdag Don L  Stork 

Søndag Jonas  Nimmer 

Mandag Djo Kokker Slagter 

Tirsdag Jolle  Klokker 

Onsdag Don L  Slagter 

Torsdag Stork  Jolle 

Fredag Jonas  Klokker 

 

Rød markering erstattes af Pastor, hvis han 

kommer med. 

Ekstra service. 

Som en lille ”ekstra service” har redaktionen, 

helt ekstraordinært, fået lov til at bringe et bille-

de af Storkens grejboks, som den ser ud ved 

turens start. Det er ikke hvad man vil kalde 

”varieret kost”. Men måske er der nogen der 

kan bruge informationen i jagten på pokaler. 

Jeg skal så hilse fra ejeren og sige, at udvalget 

kun virker, hvis det kombineres med flid og en 

voldsom stædighed. 

 

 

 

 

 

 

 

Dagslys   op  ned. 

Lørdag  17 marts  06.11  18.08 

Søndag  18 marts 06.09  18.10 

Mandag 19 marts 06.06  18.12 

Tirsdag 20 marts 06.03  18.14 

Onsdag 21 marts 06.01  18.16 

Torsdag 22 marts 05.58  18.18 

Fredag 23 marts 05.56  18.20 

Lørdag 24 marts 05.53  18.22 

 

Dagens længde tiltager 32 min. på en uge.  
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Ugens fiskeri 

Dato Vægt Længde Agn Fiskeplads Klokkeslæt 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Formiddag Eftermiddag 

 Fiskeplads Antal fisk Fiskeplads Antal fisk 

Lørdag Udrejse   

Søndag     

Mandag     

Tirsdag     

Onsdag     

Torsdag     

Fredag     

Lørdag Hjemrejse 
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B.E.T. Rapport fra det nordsjællandske 

Det er strømmet ind med beretninger om at Pa-

storen er set på et unavngivet sted i Nordsjæl-

land, hvor han efter sigende, iført forklædning 

og solbriller både messede, mediterede og styr-

ketrænede. Efter disse utallige anonyme tips 

rykkede B.E.T. ud med dronekorpset, for en 

gang for alle, at enten få af- eller bekræftet at 

pastoren er i træningslejr. 

Da det blev bekræftet gik vores udsendte un-

dercover, for under dække af at være journalist 

fra Bornholms tidende, at få etableret en form 

for kontakt.  

”Operation aftenbøn” gik over al forventning og 

vi fik uden sværdslag nedenstående udtalelser 

fra Pastoren ”himself” i storform. 

Vores agent: 
Hej il Pastor.  
Tak for, at du midt i træningen, kan få tid til det-
te interview til Bornholms tidende. 
 
Du er jo klar favorit i år, selvom der stadig er 
sået tvivl om din deltagelse?  
 
Pastor: 
Ja, det er rigtigt. Jeg er jo altid en, man regner 
med er helt fremme.  
Der lever jeg fint med. 
 
Vores agent: 
Hvordan har du det med tvivlen om din deltagel-
se?  
 
Pastor: 
Jeg har det splittet, for det er rigtigt at jeg havde 
sagt nej tak. Primært pga. presset fra mine 
sponsorer og fans - at jeg så ser ud til at få det 
til at hænge sammen er bogstaveligt talt guld/
pokaler værd. 
 
Vores agent: 
Hvem ser du som værste konkurrent?  
 
Pastor: 
Der må jeg sige Gollum! Han har set sulten ud 
de sidste år. Don L er også godt kørende for 
tiden. 
 

Vores agent: 
Hvem ser du vil få det svært?  
 
Pastor: 
Altså det ved jeg ikke helt, men Storken og Djo 
Kokker brugte mange unødige kræfter i fjor. Jol-
le må også være træt. Så de tre er vel under 
pres. 
 
Vores agent: 
Flest fisk?  
 
Pastor: 
God spørgsmål. Tror faktisk Nimmer Jr. og Nim-
mer Sr. sammen med Slactose bliver ihærdige i 
år. 
 
Vores agent: 
Flest kast?  
 
Pastor: 
Godt spørgsmål igen. Det bliver helt sikkert Jol-
le. Jeg tror "Jollum" kommer til at kaste fra både 
højre og venstre. 
 
Vores agent: 
Mest talende?  
 
Pastor: 
Undertegnede - arghhh den må jeg hellere rette 
til konge Ørnen. 
 
Vores agent: 
Til sidst hvad skal du IKKE glemme?  
 
Pastor: 
Badehåndklæde! Jeg skal jo nok ud og dyppes 
fredag.... 
 
Vores agent: 
Tak for din tid il Pastor 
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Redaktørens efterårsberetning fra Sose 

I efterårsferien var fruen og jeg en tur på Born-

holm som vi plejer. Ind i mellem alle vandreture-

ne blev der plads til en eftermiddagstur til Sose 

odde. Hvor jeg traf denne lille genudsætter og 

dens springende storebror, som desværre ry-

stede sig fri af krogen. 

Det blev også til en tur i Skuret, til en snak med 

min Navnebror, som har arvet Allans skur. 

Da jeg ankom gik han og knoklede med at for-

stærke og reparere. Bådelauget var næsten ik-

ke til at kende igen. Hvis planerne er ført ud i 

livet bliver bådelauget opdateret i en grad, så 

det kan holde mange år endnu. 

Jeg opfordrede ham efter snakken til at dukke 

op, søndag d. 18 marts, så han kan hilse på jer 

andre. 

Min navnebror talte om at han skulle lære at fi-

ske, så hvem ved. Måske dukker han op i wa-

ders. I så fald forhåbentlig inden der går slingre-

vand i den. 

Et skur var revet ned og trappen var væk 

Væltet anker 

Ny armering i dækket 
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Løsningsorienteret veteran. 

Efter lange overvejelser, er klubudvalget blevet 

enige om at imødekomme et ønske fra Slagter, 

med hensyn til huset vi lejer.  

Slagter har været igennem en ”lean” proces og 

ønsker at være mere seriøs / effektiv omkring 

sit fiskeri. Han har derfor haft nogle overvejelser 

for hvordan han skulle gribe det an. Processen 

har været lang og nogle vil mene for lang. Men 

den løsning som han er kommet op med, er 

hvis man spørger mig, intet mindre end genial.. 

En af de første ting der skulle tages fat på, var 

det store forbrug af mobil telefoni. For hvis man 

kunne veksle mobiltid til fisketid, så vil Slagter 

blive uhyggelig svær at slå. Der er foretaget 

analyser på kryds og tværs, specialister er kon-

sulteret og hver en sten er blevet vendt. Indtil 

en dag hvor 10 øren faldt. Løsningen var sådan 

set enkel nok. Det hele drejer sig om kombinati-

ons evner. (Den mandlige version af multita-

sking). For hvad nu hvis man brugte gåturen til 

fiskepladsen på at snakke i mobiltelefon. Så var 

der sparet en masse tid, som man så kan bruge 

på at fiske.  Slagter er jo en udspekuleret rad og 

derfor tænkte han prompte:  

” hvis jeg nu vil spare dobbelt så meget tid, så 

er det jo bare at fordoble længden af gåturen, 

som jeg så kan bruge på mobiltelefonen”. 

Snedig det er han sku. 

Men ikke kun fordi gåturen er dobbelt så lang 

som den plejer, er valget faldet på huset som er 

beliggende Tørveskæret 3. 

Tørveskæret 3 ligger nemlig som bestilt, halv-

vejs til brugsen i forhold til det gamle hus. Lige 

netop det, gør at den anden ting som Slagter 

ville optimere, nemlig indkøb af cigaretter, kan 

ordnes uden brug af konsulenter. For når man 

som Slagter kun køber cigaretter til en dag af 

gangen, fordi man vil have dem friske. Så får 

man altså 7 ture til brugsen i løbet af en uge. 

Man skal ikke just være professor for at regne 

den ud.  

”Hvis der nu kun var den halve afstand til brug-

sen i forhold til hvad der plejer at være.. Jamen 

sparer man så ikke lige en masse tid som kan 

bruges på fiskeriet?” 

Nogen vil måske spørge ”hvorfor ikke bare kø-

be cigaretter til alle dagene, første gang man er 

i brugsen”. Men der er han jo smart nok den 

gamle. Og da jeg spurgte ham hvorfor, prikkede 

han sig bedrevidende i tindingen og sagde ”du 

kan jo nok se, at så havde jeg jo kun sparet tid 

en gang og ikke 7”  

Jeg var ikke imponeret. Jeg var meget impone-

ret, og når man ser på hvor stor gevinsten er, 

selv ved disse relativt små justeringer, så fristes 

man til at kigge indad.  

Der er sku noget at tage ved lære af.   

 

 

 

 

 

Note fra skribenten: 

Ovenstående er uddrag af rygter og overleve-

ringer. Det kan derfor ikke garanteres at være 

100% sandfærdigt. 

Men tør du se bort fra Slagter på tipskuponen? 
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Tørveskæret 3, Snogebæk 

Tidligere base 

HCP parkering 

Brugsen 
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Skarv og sæl 
I efterårsferien var vi også en tur på Ertholme-

ne. Det var en fantastisk oplevelse, men må jeg 

også sige, skræmmende. Jeg havde godt hørt 

Bornholmerne tale om sælernes hærgen. Men 

hvis jeg skal være helt ærlig, så tænkte jeg 

”herregud så slemt er et par sæler vel ikke”. 

MEN det var ikke et par sæler, det var små tu-

sind sæler, bare omkring Christiansø.  

Sammen med de mange hundrede skarver der 

bor i kolonierne rundt på Bornholm, så er det 

ved at være et seriøst problem for lystfiskeriet. 

 

Jægere på Bornholm har fået lov til at skyde 40 

af de ca. 40.000 sæler der er i Østersøen. Det 

skal nok hjælpe. (sarkasme kan forekomme) 

Læs mere her: 

Bornholms tidende 

 

Skarven er et kæmpe problem 

Sportsfiskere på Bornholm har derfor søgt om 

tilladelse til at ”regulere”  skarvbestanden.  

Læs mere her: 

Bornholm.nu 

Skarvkoloni ved Hundsemyr.  

Mellem Nexø og Snogebæk 

Sælkoloni ved Frederiksø 

http://tidende.dk/?Id=78062
https://bornholm.nu/?Id=77163
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+ 3.00 kg 

I ”gamle dage” hørte det til sjældenhederne at 

vinderfisken blev indvejet til under 3.00 kg. Men 

i de sidste 3 år har vi ikke kunnet præstere en 

eneste +3er, vi har måttet tage til takke med 

+2ere. 

 

 

 

 

Så sent som i 2009  fik vi 5 fisk over 3 kg på en 

tur og nu er det kun gnallinger vi rammer ind i. 

Hvorfor ser det sådan ud? Er vi ikke dygtige/

ihærdige nok, eller har det noget med foregåen-

de side at gøre? Jeg ved det ikke men kritisk er 

det og noget må der gøres. 

 

Kigger man på den totale fangst kan vi hurtigt få 

et overblik over fangsterne og hvordan de for-

deler sig i de forskellige vægtintervaller. 

Ikke overraskende fanger vi flest i intervallet 

mellem 1 og 2 kg. 

Klub 3.0 er i krise 

Der er ikke optaget et nyt medlem siden i 2012.  

Det er altså 5 år uden nye medlemmer….  

 Slagter  2012  

 Klokker  2011 

 Nimmer  2006 

 Don L   2006 

 Djo Kokker  2004 

 Ulken   2002 

 Voldborg  2001 

 Storken  2001 

 

I skrivende stund er vi 6 nuværende medlem-

mer i klub 3.0 Det ville klæde klubben om det 

var lidt flere. 

Hvis vi kigger i statistikken viser det sig at der 

rent faktisk kun er 5 pladser der kaster +3ere af 

sig. Det er måske værd at have med i overvejel-

serne når der skal vælges fiskeplads. 

 

Kan vi selv påvirke tingenes tilstand? Jeg ved 

det ikke. Men vi kan sørge for at have blinket i 

vandet noget mere. 

2017 2,31 kg. 

2016 2,52 kg. 

2015 2,80 kg. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK55H16JPZAhVM16QKHQJ8CZ0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F393994667381451481%2F&psig=AOvVaw1E4COEwijVpjNF1F_7DgGM&ust=1518093351415585
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Værd at nævne fra 2017 
Flest fisk. 

Hele 3 mand fanger 4 fisk og er i spil til ”Flest 

fisk pokalen”. Storken har fanget den største og 

skal dermed pudse bronze statuetten næste år. 

 

Sodavandsdiskotek. 

Nimmer finder en flok ørredbørn og har en fest 

med fluestangen i Sosebugten. 

 

I Ørnens fravær. 

Trods ørnens fravær, gik vi ikke sultne i seng. 

(ej heller tørstige) Alle mand løftede i flok og der 

blev fremtryllet, efter omstændighederne gan-

ske fortrinligt mad. 

 

Kompetenceafklaring. 

Jolle fik styr på sit karrierevalg. Det viser sig 

mest fornuftigt at blive i økonomisektoren, frem 

for at satse på et karriereskift til autolåsesmed. 

 

2017 blev pruttens år. 

Med tanke på toiletafløbet på det ene badevæ-

relse, så burde vi have fråset i brunkål og gule 

ærter sidste år. Stanken kunne alligevel ikke 

overgås.  

Når man så tænker tilbage på ”service teknike-

ren” som blev tilkaldt for at udbedre det. Så er 

der lyse tider for Klokker, når han nu skal til at 

finde sig et lille pensionist job. For Bornholmer-

ne trænger unægtelig til en der ved lidt om den 

slags. 

 

 

 

 

 

Skurdag. 

2017 var året hvor skurdagen var flyttet til et an-

det skur. (nu med havudsigt) 

Vi får se hvad 2018 bringer på skurfronten. 

Første pokal. 

Jolle gjorde sig fortjent til, for første gang i hans 

karriere, at hjemtage en pokal. Det var endda 

velfortjent og den bedste af dem.  

Det var den for ”flotteste fisk”. 

Kølpirk 
Langtkastende blink som er meget lidt vindfølsom. 

Fisker godt med enkeltkrog og minimerer dermed 

antallet af bundhug med mistede blink til følge. 

68 Bornholmske havørreder på samvittigheden. 

Inklusiv 5 vinderfisk. 
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Lidt fra statistikken 

Bethesda/Bro. 

Største fisk er i den sidste årrække blevet fan-

get på Bro/Bethesda hvert andet år, i lige år.  

2010 / 12 / 14 / 16 / (Skal der stå 2018 også?) 
 

Snapsen. 

Sidste år var andelen af fangster  på Snapsen 

ikke så stor som den plejer. ”Kun” 9 ud af 16 

fisk. Dvs. at 7 blev fanget på andet endegrej. 

Det er måske noget vi skal tage alvorligt når 

tipskuponen udfyldes. 
 

22 marts. (torsdag i år) 

Er den af de dage hvor vi er på Bornholm, hvor 

der er fanget flest fisk (13 i alt) 
 

Opskrift på sejr. (Som lovet på forsiden) 

I en årrække har kølpirken kun virket i de lige 

år.  2018 er et lige år og med tanke på at Bro/

Bethesda giver største fisk i lige år mens snap-

sen er for nedadgående, så er recepten ikke 

ligefrem raketvidenskab. 

Bad Kølpirken på bro torsdag d. 22 marts. 
 

20 marts (tirsdag i år) 

På denne sorte dag har vi aldrig fanget en fisk.  

Skal det lykkedes i 4, forsøg? 

 

 

 

 

10 års cyklus. 

Sidste år (2017) fangede jeg 1 fisk Det samme 

gjorde sig gældende i 2007 altså 10 år forinden. 

I 2008 efterfulgte jeg den ene fisk med 8. Det 

kunne ske igen i 2018, hvis man tror på den 10 

års cyklus, som jeg lægger op til i forordet. 

Storken  vs. Djo Kokker 

Storken løb med pokalen ”største fisk” i 2015, 

2016 og 2017 ligesom han gjorde 10 år før, i 

2005, 2006 og 2007.  

For 10 år siden blev han efterfulgt af Djo Kokker 

som sejrede i 2008.  

Hvis 10 års cyklussen passer, skal Djo Kokker 

igen vinde i 2018. 

 

 

 

 

Sorthat 2008 
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Tilbageblik - 10 års cyklus 
2008 (for 10 år siden) 

Deltagere: 

Djo Kokker,  Don Larsen, Gollum, Klokker, Nim-

mer, Pastoren, Slagter, Storken, Voldborg, Ør-

nen. 

Turen i 2008 var præget af hårdt vejr og Sose 

var svær at fiske. Det gav dog Don Larsen mu-

ligheden for at stikke af til Sorthat og snuppe 

pokalen for flest fisk, mens nogle af de andre 

"Storken og Djo Kokker" desperat forsøgte at 

fiske på Sose odde. Her vejer Storken turens 

sidste fisk inden den bliver genudsat. 

 

Fakta for 2008:  

 Don Larsen Fangede turens første fisk.  

 Djo Kokker fangede turens største fisk.  

 Storken kom ALDRIG ud på Storkestenen.  

 Kun 4 ud af 10 deltagere fik fisk over mål.  

 Don Larsen fangede 8 ud af 13 fisk.  

 Sose blev udfisket af Sorthat.  

 For første og forhåbentlig sidste gang, var 

vinderfisken under 2 kilo.  

 Storken fik ingen pokaler.  

 Gollum løb med "tipspræmien".  

 Æselhatten kom ikke i brug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 (for 20 år siden) 

Deltagere: 

Ulken, Storken, Djo Kokker og Don Larsen. 

Det var dengang hvor jeg fiskede med en 6” 

stang iført PVC waders. Bornholmerne hånede 

mig, men det gav ligeså mange fisk som nu. 

Disse to kakkelovnsrør blev slagtet. Heldigvis er 

vi med årene blevet bedre til at genudsætte. 
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Forslag til vedtægtsændringer. 

På grund af uklarhed omkring tilmelding / afbud / betaling m.m. til årets tur, foreslår klubudvalget 

at vedtægterne tilføjes nedenstående passus  i §5 stk. a 

 

§ 5 

Deltagelse i den årlige Bornholmer tur 

 

a)  

Senest på GF* året før en Bornholmer tur, skal de medlemmer der ønsker at deltage på næste 

års tur, have givet bindende tilsagn.  

(”Bindende tilsagn” betyder at man herefter hæfter for turens pris) 

* 31/8 er ændret til - på GF 

 

--- TILLÆG START--- 

Det er til enhver tid medlemmets eget ansvar, at melde fra til næste års tur senest på GF. 

Hvis der ikke er meldt afbud, senest på GF betragtes det som et bindende tilsagn, som klubud-

valget kan booke ud fra.  

Melder et medlem afbud, efter et bindende tilsagn på GF, refunderes prisen på turen minus med-

lemmets andel af turens reelle kostpris. Beløbet refunderes efter turen når der aflægges regn-

skab. 

Hvis det arter sig således at der findes en egnet gæst som kan accepteres af de deltagende 

medlemmer, refunderes det fulde beløb. 

Klubben kan til enhver tid sælge en plads der ikke er booket efter GF til en gæst. 

Det kræver naturligvis stadig enighed om gæsten som beskrevet i vedtægterne. 

--- TILLÆG SLUT --- 

 

Note: 

Grunden til at GF er valgt som skæringsdagen for tilmelding, er at vi i tilfælde af afbud er beslut-

ningsdygtige og kan så på GF, diskutere hvorvidt der skal reduceres i bookninger og indkøb samt 

om der skal arbejdes på at få gæst/er med og i givet fald hvem der i givet fald skal inviteres med.  

——————————————————————————————————————————— 

 

Vi vender forslaget når vi mødes på Bornholm. Derefter kan vi stille og roligt tænke over det.  

Der er allerede nu gjort klar til at vi kan stemme om det via hjemmesiden.  

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF1o3A5ZPZAhVR16QKHTCyDhsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdanishbeers.dk%2Fbeers%2F&psig=AOvVaw2lfFW7opvrd0oSmr3yMQGb&ust=1518092490744389
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