
   

Gennem sneen i sommersko 
Bajerne var i den grad i fare sidste år. 
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 Så er den gal igen. 
 
Tiden sig nærmer. Men i år skal vi vente lidt længere end vi plejer.  

Påsken falder sent. Hvilket til gengæld betyder, at vi måske slipper for 

det sne og vind helvede, som vi fik så rigeligt af sidste år. 

Efter sidste års magre fangst, bliver det spændende om  vi kan komme 

tilbage på sporet. Da jeg var på Bornholm i Efterårsferien, var de fleste 

åer fuldkommen tørlagte,  mon det har noget at sige med hensyn til sen 

opgang og dermed sen returnering til havet, er de nået at blive blanke, 

skal vi slås med nedgængere, eller er der måske ekstra mange over-

springere. ”det vil tiden vise” 

Ifølge vores agent i ”BET” som følger med på diverse hjemmesider, kan 

vi forvente at der langt imellem de gode fisk. De fanger ikke det store på 

Bornholm i øjeblikket. 

Meget apropos, blev jeg forleden spurgt om hvad vi dog vil på Bornholm 

hvert år, Vi har jo fisket på Bornholm i mere end 20 år, svarede jeg lidt 

undvigende. Spørgeren var ikke sen til at udbryde: ”men der er jo ikke 

nogen fisk på Bornholm”.  

”NEJ NU” sagde jeg så. 

Vi ses lige om lidt. 

  Don Larsen 

 

Årbog  
2019 
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Praktisk info om Bornholm 2019 

Vi mødes hos Nimmer lørdag d. 06 april. 

Kl. 06.15 med afgang klokken 07.00 

Færgen sejler fra Ystad kl. 08.30 

Adresse i år. 

Turistvej 53, Snogebæk 

Husk gyldigt fisketegn. 

 

Biler på turen i år bliver: 

Storkens, ”Subaru”  

Klokkers ”Ford”, 

Jolles ”Volvo”, (Nu med vintersko) 

Don Larsens ”Honda” 

 

Vi sejler hjem igen fra Rønne: 

Lørdag d. 13 april kl. 10.30 

 

 

Mad og afrydningsteam. 

Vores forsøg med mad og afrydningsteam er 

gået hen og er blevet en succes så vi fortsætter 

naturligvis med det.  

Holdene er besat så dem der havde to vagter 

sidste år kun har en i år. 

 

De 7 vagter er besat som vist herunder: 

Lørdag Don L  Stork 

Søndag Nimmer  Gollum 

Mandag Djo Kokker Pastor 

Tirsdag Gollum Jolle 

Onsdag Slagter Djo Kokker  

Torsdag Nimmer Jonas 

Fredag Klokker Pastor  

Det er naturligvis tilladt at bytte på kryds og 

tværs, så det passer alle mand bedst muligt og 

har man lyst til en ekstra tur med gryderne, er 

jeg sikker på at det vil blive vel modtaget af fi-

skekammeraterne. 
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Værd at nævne fra 2018 

Ud over at snuppe pokalen for flotteste fisk for 

anden gang og dermed også med mulighed for 

at få ”Hattrick” mærket i år. Så sætter Jolle også 

personlig rekord med en blank fisk på 2,32 kg.  

2,32 kg. Er nok til en øjeblikkelig placering på 

Storfangerlisten som en beskeden nummer 11, 

men han snapper brormand i haserne.  

Bliver der mon en rokade på storfangerlisten i 

2019? 

 

For første gang blev skurdagen afholdt i civil. 

Vejret var ikke til fiskeri og det blev derfor til en 

tur i skuret uden waders. Kombinationen af civilt 

fodtøj og skurdag, kostede Storken et blåt øje, 

et par bukser og et par briller.  

Sådan kan det gå, men hyggeligt var det . 

Og historien om spöket fik vi også…. igen 

 

Vi boede i et kvalitetsmæssigt bedre hus end vi 

plejer i 2018. Men det bliver nu rart at komme 

”hjem” til turistvej og til gåafstand til BRO. 

 

Slagter fangede den første, om end det ikke er 

værd at nævne at han beholdt den. 

Bornholmerblank men heller ikke mere. 

 

Sidste år var der afbud fra Ørnen, Pastoren og 

Gollum. Det er værd at nævne at det er der ikke 

i år. Kun Ørnen Springer over for at være helt 

klar igen i 2020. 

 

Værd at nævne fra sidste år er også den rare 

mand, som trak Jolle op af grøften i Sverige. 

Det er bare at tage hatten af for at være så 

overskudsagtig. 

Sejlturen er derimod ikke værd  

at nævne. 

 

 

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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Lidt fra statistikken. 

De sidste 4 år (2015-2018) har største fisk vejet 

under 3 kilo. Det  har den til sammenligning kun 

gjort 4 gange mellem 1997-2014 som altså er 

over en årrække på 18 år.  

Der er i alt 8 personer som gennem tiden har 

vundet pokalen for største fisk.  

4 ud af de 8, har slugt stoltheden og indmeldt 

en fisk under 3 kilo til konkurrencen.  

Jeg nævner ingen navne men, - Nimmer, Don 

L, Ulken og Slagter, har aldrig ”claimet” pokalen 

med en fisk under 3 kilo. 

 

Flotteste fisk har haft et fultontal på 1 eller 

derover 8 ud af 17 gange. Det er under halvde-

len af de fisk som er kåret som flotteste. 

 

06 april. 

Storkens klubrekord på 5,61 kg. og Don Lar-

sens første blanke over 3 kg. er fanget på den-

ne dato. 

Gollum har også gode minder om 6 april. 

Hans allerførste Bornholmer ørred er fanget på 

denne dato i 2006 og i 2017 fangede han på 

denne dato 3 stk. i Ypnasted  

 

07 april. 

På denne dato blev der i 2001 fanget 6 fisk på 

Sose odde. 

 

08 april. 

På denne dato fangede Djo Kokker flotteste fisk 

i 2014. 

 

09 april. (Besættelsesdagen) 

Har aldrig givet mere end 1 fisk 

 

10 april. 

Nimmer, Storken og Don L nakker 9 fisk på 

Sose på denne dato i 2014. 

 

11 april. 

Djo Kokker, Storken, Don Larsen og Nimmer 

nakker 8 på Sose odde i 2011 

 

 

12 april. 

Klokker kommer i klub 3.0 på denne dato i 2011 

 

13 april. 

Pattegrisen fra Holster odde blev landet på den-

ne dato i 2011 

 

I år er det 10 år siden at vi havde den bedste 

start lørdag i historien. 10 fisk blev det til på før-

stedagen i 2009. Hele 8 på Rastepladsen og 2 

på Sose odde. 

 

 

Sen tur kan betyde mange fisk. 

Kun en gang er vi taget senere til Bornholm end 

vi gør denne gang. Det var i 2011, som i øvrigt 

kastede hele 23 fisk af sig. 

Kun en ud af 6 ture foretaget i april har givet un-

der 14 fisk 

På datoerne fra d. 6 til d. 13 april er der ikke 

nogle dage hvor der aldrig er fanget fisk. 
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Redaktørens efterårsberetning fra Sose 

Som vi plejer, fristes man til at sige, tog fruen 

og jeg en tur til BH i efterårsferien. Naturligvis 

skulle jeg da lige forbi Sose og se hvordan det 

stod til.  

Jeg havde for en gangs skyld ikke taget fiske-

stangen med, så det blev et kort visit bare for at 

se hvor langt medlemmerne i lauget var kom-

met i forhold til sidst. Der var ikke sket det store, 

men lidt har jo også ret.  

 

Revet ligger hvor det plejer, så det….. 
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Storken i Norge 

Storken i sjælden ”lærlinge” rolle. 

 

Sommeren 2018 bød på uventet rolle for Stor-

ken. I år fik han lov til at komme med de 

”voksne” laksefiskere på tur for at lære kunsten, 

og måske endda være så heldig at mærke, 

hvordan det føles, at have en laks siddende for 

enden af linen. De voksne var Ulken og Djo 

Kokker.  

 

Endelig kunne det passe ind og jeg kunne kom-

me med på en lakesetur, som jeg igennem åre-

ne har hørt så mange beretninger om. Af sted vi 

drog, Sankt Hans aften kl. 0 mod det norske. 

Meldingerne var ikke for gode – der skulle efter 

sigende være alt for lidt vand i elven. Hvad ved 

jeg amatør om det.  

Den sidste del af køreturen er det hele værd. 

Fra man rammer Orkladalen til man er ved de-

stinationen. Så smuk, skal opleves.  

Vi fik hurtigt indkvarteret os i hytten, som ikke er 

værd at skrive mange linjer om og så skulle vi 

af sted og have desinficeret vores grej og købt 

fisketegn, før vi kunne påbegynde fiskeriet. Det 

der desinficering er noget total hysteri. I en 

gammel rodebunke af en campingplads var ste-

det. Vi måtte betale 100 kr. for at en gammel 

gnaven fyr puttede al vores grej ned i en blå 

væske. De erfarne laksefiskere havde hjemme-

fra medbragt noget gammel grej, som de kunne 

give til manden og få dyppet. Jeg måtte aflevere 

al mit nyindkøbte grej og se det forsvinde i dy-

bet…. Der skete dog ikke noget og efter at have 

indløst fisketegn kunne vi starte. 

 

Ved elven syntes jeg der var masser af vand, 

men eksperterne peb. Favoritstedet er en slags 

ø man kan vade ud til og fiske ved et smal dybt 

sted, hvor alle laks skal passere. Her brugte vi 

størstedelen af vores tid i den efterfølgende uge 
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– både dag og nat – for det er lyst hele natten 

på det tidspunkt.  

Den første dag så vi fisk springe om ørerne på 

os – store fisk. Det er noget der giver blod på 

tanden kan jeg fortælle. Så håbet var lysegrønt 

trods den lave vandstand. Dag 2 fik Kokker en 

mindre laks på, men den smuttede hurtigt igen. 

Samme dag/nat havde Ulken kontakt med flere 

fine fisk dog uden at få dem hjem.  

 

Jeg havde sat som personligt succeskriterium 

for turen, at jeg bare gerne vil mærke en laks. 

Altså føle hvordan det er at have en på. Hvis 

den så blev landet ville det være bonus, for jeg 

ved hvor svært det er. 

  

Dagene gik og den eneste der mærkede lidt var 

Ulken, men vi havde stadig til gode at se en på 

land. Det oplevede vi på 4 dagen, hvor en gut 

nappede en fin 5 kilos for næsen af os ved fa-

voritstedet. Forskellen var bare, at han fiskede 

fra den anden side og havde en anden – og 

måske bedre – vinkel med sin orm mod fiskene 

i dybet. Efter det syn måtte jeg prøve at komme 

over på den anden side, så jeg gav mig til at 

lede efter et egnet stod, hvor elven kunne kryd-

ses. Det skal lige siges, at selvom der ikke er så 

meget vand så er strømmen ikke at spøge med. 

Det fik jeg lært på den hårde måde…. Lige bag 

”vores” ø var det ligesom, at strømmen var lidt 

stille og elven var smal, så jeg tænkte, at jeg 

kunne krydse der og gav mig i kast med forsø-

get; forsigtige små skridt ud i strømmen – det 

gik kun til lidt over knæene. Vinkelret på strøm-

men. Da jeg var lidt over halvvejs syntes jeg ik-

ke det virkede så sikkert mere, så jeg vendte 

om. Jeg skulle nok være fortsat, for at vende 

fødderne i rivende strøm er ikke let. Det endte 

da også med at elven vandt og Storken måtte 

en tur under. Jeg blev bare spulet med da jeg 

mistede balancen. Heldigvis var det lige i et 

sving så jeg endte på grundt vand i nogle gre-

ne, som jeg kunne gribe i og genfinde balancen. 

På den hårde måde lærte jeg, at man bare ikke 

skal spøge med eleven. Jeg var gennemblødt 

og det skabte morskab hos de erfarne… 

 

Det lykkedes dog dagen efter at finde et sted, 

hvor jeg kunne krydse og jeg forsøgte mig sam-

me sted, hvor vi så laksen blive landet dagen 

før. Dog uden held for mig.  

 

Resten af ugen så vi ikke mange fisk. Desværre 

blev mit succes kriterium for turen ikke opfyldt, 

for jeg mærkede intet. Dog vil jeg ikke udelukke, 

at jeg vil gøre forsøget igen en anden gang.  

 

Tak for turen til de garvede laksefiskere.  

 

    Storken 
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Bornholmerklubben i medierne 

Vi kommer mere og mere i dagbladenes søgelys.  

Derfor er det på tide at få lagt en strategi for hvordan vi undgår paparazzierne. 

Hvis vi ikke tænker os om når vi færdes i det offentlige rum og når vi udtaler os til mennesker vi 

ikke kender, så går der ”Amalie” i den.  

Og der er ikke grænser for hvad de kan finde på at skrive om os. Se bare her: 

Denne overskrift er sakset fra Politiken og dækker over historien om vores alle sammens despe-

rate slagter, der efter utallige forsøg på at nedtrappe sin telefonitis må tage drastiske midler i 

brug. 

Og herover hvor det igen var Politiken der var ude.  

Denne gang med historien om at Gollum havde meldt fra til turen sidste år.  

Hvor de så end havde  snuset det op. 

 

Information, som jeg ellers ikke troede ville ryge med på den galej, bringer gud hjælpe mig 

den største løgnehistorie af dem alle. 

Alle ved at vi ikke fråser med badevand og barberknive, når vi er på fisketur.  

Vi er derfor ikke super charmerende når vi kommer hjem efter en uge i ”Vildmarken”.  

Men derfor behøver Ekstra Bladet jo ikke blæse det op til en kæmpe historie. 

Pas nu på derude, de skriver hvad som helst om os, bare det sælger aviser.  

Og det er ganske vist. :) 
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Ambitioner for turen. 

Selv om vores tur til Bornholm til dels er en kon-

kurrence, så bør vi også huske på at vi skal 

hjælpe hinanden.  

”I gamle dage” hjalp vi altid hinanden.  

For eksempel sådan en ting med at komme ud 

af fjerene. Det mindes jeg at vi tog meget alvor-

ligt og vi sørgede altid for, at alle mand kom ud 

at fiske fra morgenstunden. I dag er den slags 

hjælp næsten ikke eksisterende og jeg er ked af 

at sige det, men alle hytter deres egen chance 

ved at lade konkurrenterne sove. 

Det faktum at vi ikke står sammen som en en-

hed, har været skyld i et skred på fiskefronten. 

 

Vi har faktisk en gæst med for 3. gang.  

En gæst som vel at mærke, endnu ikke har fan-

get en fisk og det kan jo ikke passe. Selv Gol-

lum og Ørnen fangede fisk på deres første ture. 

Nåh ja, og så er der Klokker....  

 

Ydermere har 4 ud af 10 deltagere på årets tur 

endnu ikke fået landet en fisk på over 3.0 kilo. 

Vi bør stå sammen og sørge for af minimum en 

af dem får sat flueben ved den i år. 

 

Ligeledes, så skal vi helt tilbage til 2002 for at 

finde et år, hvor alle deltagere fik fisk på tasken. 

Det var i øvrigt også tilfældet i 2001. 

 

Vi bør som minimum have den ambition for tu-

ren i år, at Jonas skal fange en fisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoren 2002 

 

 

Næst men ikke mindst, at tilsidesætte egne be-

hov når der er fisk på tasken, for at hjælpe fi-

skekammeraterne ud af fjerene, så alle får fisk 

på tasken. Det kunne være sjovt at prøve igen. 

 

At få en over 3.0 kilo er man jo ikke herre over, 

men ved at få fisk på tasken er chancerne bety-

deligt større. 

 

 

Kølpirk 
Langtkastende blink som er meget lidt vindfølsom. 

Fisker godt med enkeltkrog og minimerer dermed 

antallet af bundhug med mistede blink til følge. 

69 Bornholmske havørreder på samvittigheden. 

Inklusiv 5 vinderfisk. 



12  


