
   

Klimaforandringer? 
Sidste år  var der igen sne på programmet. Skal vi til at vænne os til det... 
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Årbog 

2020 

Årets største fisk blev fanget af Gollum. 

Største fisk 

2019 
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Fuldt hus 
 

Igen i år er der fuldt hus og igen i år er vi fulde af optimisme. 

Jeg ser frem til en tur, der på mange måder kun kan være et 

skridt frem. Efter for mit vedkommende, to sæsoner uden 

fisk over mål, er det tid til at forsøge noget nyt. Hvad det 

skal være ved jeg ikke endnu, men noget må der ske.  

Vi starter i år lidt usædvanligt med en generalforsamling. Vi 

nåede ikke at få afholdt den sidste sommer som vi plejer og 

der er derfor indkaldelse til GF 2019 sidst i bladet. 

Der er i skrivende stund 36 dage til vi skal afsted og det har 

ikke været vinter endnu. Det er derfor med bange anelser at 

jeg læser vejrudsigter. Jeg håber det bedste, men vil ikke 

blive overrasket, hvis vi igen skal have de uldne underbuk-

ser frem. 

Nå….  

Hul i det, vi skal nok få en fin tur og jeg glæder mig til vi ses. 

  Don Larsen 

 

Årbog 
2020 

 

Tekst og redaktion: 

Don Larsen 

donlarsen@bornholmerklubben.dk 

 

 

 

 

Udgivet af Bornholmerklubben. 

www.bornholmerklubben.dk 

 

Bookie 

Pastoren 

 

Foto i bladet 

© Bornholmerklubben 
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Vi mødes hos Nimmer lørdag d. 28 marts. 

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”  

Kokkers ”Ford”, 

Jolles - Choice of the day 

Don Larsens ”Honda” 

 

Vi sejler hjem igen fra Rønne: 

Lørdag d. 4 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 Stork  Don Larsen 

Søndag Slagter  Jolle  

Mandag Nimmer  Klokker  

Tirsdag Djo Kokker Gollum 

Onsdag Don Larsen Stork & Jonas  

Torsdag Slagter Jolle  

Fredag Pastor  Jonas & Klokker 

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. 

Praktisk info om Bornholm 2019 
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Værd at nævne fra 2019 

Gollum satte ny PR. med en fisk på 3,20 kg (se 

forsidefoto) og snuppede dermed pokalen for 

største fisk. Det er første gang at han kommer 

på den pokal..  

Han havde hjemmefra besluttet at få snøren i 

vandet hver dag. Det havde han også, men hvis 

du spørger mig, så det ikke ud som om at han 

nød det lige meget hver dag. 

 

Under et besøg i lægehuset for at få tilset Klok-

kers sportsskade, besøgte vi Aakirkebys bager 

og fik en kop kaffe, mens vi ventede på en ledig 

tid hos lægen. Det viser sig så at de har klonet 

en spandauer og en kanelsnegl . 

Mon den hedder ”sneglens dårlige øje”?  

Efter kaffe og kage, var det så tid til at se det 

hus som Klokker overvejede at købe. 

For første gang i mange år kom æselhatten i 

brug. Jolle lærte ved samme lejlighed at svøm-

me. Den varmer godt om ørerne. Til gengæld 

pynter den heller ikke. 

 

Slagterlærlingen/ravnen var med på sin første 

skurdag, det blev en dyr fornøjelse idet der blev 

glemt ikke en men 2 jakker.  

 

2019 blev året hvor vi igen løb tør for øl, efter et 

par år hvor der var overskud på den front. 

 

Efter en noget tam festmiddag på sidste aften i 

2018. (købepizza) havde sidste aftens madhold 

virkelig oppet sig sidste år. Der var store bøffer 

og bernaise.  

DE ER GENANSAT.  

Nimmer vandt pengepræmien for flest rigtige på 

tipskuponen. 

Største fisk 

2019 



6  

Lidt fra statistikken 

Jeg kan lige så godt sige det med det samme… 

Få det ”off my chest” om jeg så må sige. 

I år ligger turen fra 28 marts til 04 april. Fuld-

stændigt samme datoer som i 2009.  

Behøver jeg sige mere? 

Lad mig se.. 2009 det var vist noget med 10 fisk 

allerede lørdag og var den største ikke en blank 

sviner på 4.38? Det tror jeg nok det var…  

 

2009 gav 29 fisk.. Det næst højeste antal ever. 

Der var 5 fisk over 3 kilo hvor 2 af dem var 4+. 

Det samlede resultat lå på over 1/20 ton fisk. 

Klubbens første flue-fangede på hele 3,8 blev 

også taget det år. I øvrigt af samme fisker som 

på førstedagen tog største fisk. 

 

Kun 2 gange i historien er der ikke fanget fisk 

på Sose odde. Det var sidste år og så i 2013. 

Da det skete i 2013 blev det så efterfulgt af et 

tocifret antal i 2014 (hele 12 fisk over mål) 

Så man kan sige at Sose betaler tilbage når der 

skyldes. Gælder det også for 2020? 

 

Nr.  2, 3 og 4 på topscorer listen, risikerer alle 

tre at modtage ”sur fiskerøv” mærket i år. Mit 

råd herfra er: sats lidt mere på fiskeriet og lad 

pokerspillet være indtil der er fisk på tasken. 

Jeg medbringer med garanti ”Jinx trøjen” som 

der fiskes i fra ”day one” og indtil der er Fisk på 

tasken. 

 

De sidste 5 år har Snapsen fanget største fisk. 

Kan det blive ved?  

Logikken siger nej, for tidligere har kun kølpir-

ken været i nærheden, med 4 gange i streg. 

Jeg vil derfor påstå at du skal tippe på andet 

end snaps, hvis det spørgsmål er på tipskupo-

nen. 

 

Hvis man ser bort fra Ørnens 0 år, fordi han jo 

ikke fiskede. Så skal vi alligevel 9 år tilbage, for  

at finde et år med fisk til alle. Det kunne være 

dejligt med sådan et år, men det ligger ikke lige 

i kortene, sådan som fiskeriet har udartet sig 

over årene. Det bliver lidt op ad bakke. 

Men lad os gi den et skud alligevel. 
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Redaktørens efterårsberetning fra Bornholm 

I efterårsferien var jeg som vanligt på Bornholm 

med fruen. Flere steder så jeg disse skilte, som 

advarer om hyppig fartkontrol. 

Så let foden en anelse, det er ærgerlige penge 

at smide ud og vi har jo trods alt ferie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi nåede også en enkelt på Svaneke bodega 

som ligger på torvet lige over for bryggeriet. Det 

var et hyggeligt sted og godt at vi nåede det, 

eftersom bodegaen nedbrændte i juleferien. 

Synd og skam. 

Sidste års pokalvindere 
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Bornholmerklubben i medierne 

Storken var i september i 

Tapto for at lukke for vinte-

ren, eller var han? 

Han blev åbenbart set ra-

vende rundt i Esbjerg. 

 

 

 

 

 

 

Det som vi alle har vist i årtier,  er nu nået til  

sladrepressens spalter? 

 

 

 

 

Hvis man søger på Google kan man få lidt 

personlig udvikling ser det ud til 

 

I 2018 røg han i grøften 

med alle bajerne. Siden 

da har pressen været 

efter ham og skrevet om 

det hver gang der er sket 

det mindste. Vi krydser 

fingre for at motorproble-

merne er løst inden 28 

marts 

Noget tyder på at pastoren vil 

opsøge fjerntliggende fiskeplad-

ser i år. 
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Ny Klubrekord 

I  2019 blev der endelig indrapporteret en ny 

klubrekord. Det var minsandten på en art, som 

ikke allerede indgår i klubben portefølje. 

Storken var en tur i Tapto og benyttede lejlighe-

den til at tage en tur på høfderne.  

Turen kastede en Havbars på 1,30 kg. af sig.   

 

Læs mere på websiden. 

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. 

http://bornholmerklubben.dk/index.php/klubrekorder/havbars


10  

Generalforsamling i Bornholmerklubben.  

Lørdag den 28/3 2020. 

På adressen: Turistvej 53, Snogebæk. 
 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Klubudvalgets beretning 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år 

4. Fastsættelse af indskud og kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af klubudvalg  

7. Eventuelt 

 

 

Husk at forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal afleveres skriftligt (via 

mail) til klubudvalget senest 14 dage før gene-

ralforsamlingen. Det betyder senest den 

14MAR20. 

 

 

Vel mødt 

 

Klubudvalget 
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Forslag til justering af klubregler 

§5 
 b) 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. Posen vægt er fastsat til 300 
gram og fratrækkes totalvægten inden fisken indskrives i fangstrapporten 
 
Foreslås ændret til: 
 
§5 
 b) 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 fotodokumenteres. Posen vægt er fastsat til 
300 gram og fratrækkes totalvægten inden fisken indskrives i fangstrapporten 
 
------------------------------------------------------- 
 
§6. Fisk over 5 kg. er badefisk 

Badeturen skal tages i løbet af ugen, med alle til stede værende mænd 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 
 

Foreslås ændret til: 
 
§6. Fisk over 5 kg. er badefisk 

Badeturen skal tages i løbet af ugen, med alle tilstedeværende deltagere som vidner 
Badeturen kan ikke tages uden for bornholmerugen 
 

------------------------------------------------------------- 
 
§7. Vandgang belønnes med æselhatten i 24 timer 

Vandgang med fisk på er dog straffrit såfremt fisken landes 
Hattereglen bortfalder på hjemrejsedagen 
 

Foreslås ændret  til: 
 
§7. Vandgang belønnes med æselhatten i 24 timer 
Vandgang med fisk på er dog straffrit såfremt fisken landes  
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Minsandten om ikke Nimmer også er gået ind i herretøjs branchen.  

Måske er det en lille smule for selviscenesættende, men all righ, man skal jo tro på det. 


