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Hvem havde troet det? 
 

Da vi d. 28 marts 2020 tog seks mand til Bornholm, havde 

ingen vel troet, at  en fucking flagermus i Wuhan også skulle 

få indflydelse på 2021 turen. Ikke desto mindre ser det så-

dan ud i skrivende stund. Jeg sidder og skriver disse ord i 

spisestuen, hvor jeg har haft kontor det meste af et år nu og 

om muligt har jeg endnu værre Corona garn end jeg havde i 

2020.  

Siden vi kom hjem sidste år, har det været sløjt med fornø-

jelser, kun et par enkelte koncerter i sensommeren blev det 

til, ellers har ugens højdepunkt været tirsdagsdart. Efterhån-

den kan det kun gå for langsomt med at komme til Bornholm  

hvor livet er en lille smule mere løssluppent. 

Der er indtil nu heldigvis kun 1 afbud… og det er der så må-

ske ikke alligevel. 

Jo nu er der igen, så det... 

  Don Larsen 

 

Årbog 
2021 
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På grund af mulig kødannelse ved den sven-

ske grænse skal vi køre lidt tidligere i år.  

OBS. Husk negativ Corona test  

 

Vi mødes hos Storken lørdag d. 20 marts. 

Kl. 06.00 med afgang senest klokken 06.45 

Færgen sejler fra Ystad kl. 08.30 

Adresse i år. 

Turistvej 53, Snogebæk 

Husk gyldigt fisketegn. 

Biler på turen i år bliver: 

1. Storkens  

2. Jolles 

3. Don Larsens 

4. Uafklaret (Nimmer / Djo Kokker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sejler hjem igen fra Rønne: 

Lørdag d. 27 marts kl. 10.30 

OBS. Husk negativ Corona test  

 
Mad og afrydningsteam. 

Vores forsøg med mad og afrydningsteam er 

gået hen og er blevet en succes så vi fortsæt-

ter naturligvis med det.  

 

 

De 7 vagter er besat som vist herunder: 

Lørdag Nimmer Gollum 

Søndag Djo Kokker  Pastor  

Mandag Gollum Jolle  

Tirsdag Slagter Djo Kokker 

Onsdag Stork  Don L.   

Torsdag Nimmer Jonas 

Fredag Klokker Pastor 

På grund af situationen kan vi ikke vide hvem 

som i sidste ende kommer med i år.  

Planen er vejledende og der kan som vanligt 

byttes og gøres ved så flest muligt får det, så 

det passer dem bedst muligt. 

Praktisk info om Bornholm 2021 
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Værd at nævne fra 2020 

På grund af situationen var vi kun 6 mand af-

sted og det var en meget afslappende tur. Jolle 

tog Klokkertårnet så vi alle havde eget værelse. 

 Selv Gollum var veludhvilet efter en uges 

”fiskeri” 

Der var virkelig god plads på færgen fra Ystad 

til Rønne. Intet er så skidt, at det ikke er godt for  

noget andet. 

For første gang i historien kom dartskiven med 

på tur. Det var rigtigt fint at have anden under-

holdning end poker og jeg fornemmer at det ik-

ke var sidste gang at den kom med. 

Både Jolle og Golle blev bidt af spillet og Golle 

viste skjulte talenter. 

Vi kan jo passende tage en dart turnering lør-

dag når vi kommer.. Vinderen har førstevalg af 

fiskeplads…. Eller noget. 

 

For anden gang i historien blev  Jeg sendt i 

suppen efter at have opgivet ævred, Denne 

gang af Gollum og lige som i 2009 kastede det 

en pokal af sig. Tak for det. 

 

Sidste år var det lige ved at lykkedes at få fisk til 

alle mand. Men Jolle ville det anderledes. 

Så 5 ud af 6 mand fik fisk på tasken.. 



6  

Lidt fra statistikken 

Sidste år var den største fisk kun 1,50 kg. Det 

er heldigvis ikke så tit at det sker at vinderfisken 

er under 2 kilo. De to andre gange hvor det er 

sket har vinderfisken året efter været over  3 

kilo. Vi kan håbe at statistikken er med os og 

dermed skænker os en vinderfisk i år på 3+. 

 

Jeg sikrede mig på yderste mandat ”flotteste 

fisk” pokalen sidste år (for 5 gang). De gange 

hvor jeg ikke har forsvaret pokalen og dermed 

været nødt til at aflevere den, er det Storken 

som har vristet den ud af hænderne på mig.  

 

For 6. gang i træk blev  største fisk fanget på 

Snapsen. Kun to fisk blev ikke fanget på snaps. 

 

Bro ser ud til at overhale Sose odde som top-

plads. Hele 7 ud af 9 fisk blev sidste år taget på 

Bro/Bethesda. Og for andet år i træk ud fiskede 

Bro Sose odde. 

 

I år er første fiskedag d. 20 marts. En dato som 

vi aldrig har fanget fisk på. Måske skulle vi bare 

spille poker i stedet og så starte op på fiskeriet 

søndag i stedet. 

 

Til gengæld er hjemrejsedagen hvor vi ikke fi-

sker d. 27 marts den dato hvor vi uden sam-

menligning har fanget flest fisk gennem tiden, 

hele 23 stk..  

Bedste 27 marts var i 2015 med 13 fisk. 

 

Slagter kom i klub 3.0 i 2012, Gollum kom efter-

følgende i klub 3.0 i 2019 efter mange år uden 

optagelse af nye medlemmer.  

så måske er det på tide at åbne for endnu et 

medlem?  

Jeg vil foreslå slagterlærlingen… 

Det ville være passende at han i 4. forsøg en-

delig får en fisk på Bornholm og så kan den jo 

lige så godt være over 3 kilo.  

 

Der er 2 mand som er i fare for at få ”sur 

fiskerøv” mærket.  

Jolle og Djo Kokker - Fisk noget bedre…. 

 

 



7  



8  

Redaktørens efterårsberetning fra Bornholm 

Min hustru og jeg har mange gange talt om at 

finde et lille hus på Bornholm, som vi kan bruge 

på vores gamle dage. 

Priserne er til at komme i nærheden af hvis man 

investerer i et håndværkertilbud. Jeg er dog ik-

ke helt sikker på at mine evner rækker så langt. 

Jeg kan godt male vinduer, og Ulken har lært 

mig lidt om at mure. Men i dette tilfælde skal der 

vist lidt mere til. 

 

Vi var på besøg på Bornholm i uge 42, hvilket 

uheldigvis faldt sammen med Ørnens bisættel-

se. Mens i andre tog afsked i kapellet, fandt vi 

et godt sted i naturen med en stor sten, hvor vi 

holdt en halv times tænkepause. med en pilsner 

og en Fernet. 

Alle store sten på Bornholm har navne og kal-

des et eller andet efterfulgt af plinten/stenen og 

er seværdigheder som turister lokkes ud til. 

Kommer i forbi en dag og ser folk stå og kigge 

op i luften, så er det fordi vi har døbt stedet/

stenen hvor vi sad mens Ørnen lettede.  

Den hedder nu ”Ørneplinten” og turister vil nok 

undre sig når de kigger efter ørne som ikke er 

der. 
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Bornholmerklubben i medierne 

Det er kommet nogen for øre at Jolle fik 

æselhatten i 2019.’ 

Der er åbenbart oprettet en hjemmeside. 

for at undgå det i fremtiden. 

 

Jeg foreslår at vi sammen finder et nyt 

kælenavn til Nimmer. Efter at jeg slog be-

tydningen op mener jeg ikke at vi kan ha-

ve et medlem med sådan et navn. 

Hvis vi sammen kan blive enige om at 

stryge ”Nimmer” så har jeg et par, hvis 

jeg selv skal sige det, fremragende for-

slag. Just let me know. ;) 

 

 

 

 

Ja.  

Det er der jo ikke så meget at sige til… 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal vist holde godt øje med Slagteren i år, 

han spås store chancer. 

 

 

 

Storken er lige hjemkommet fra 

Spanien!!! 

Skal vi være bekymrede for ham? 

 

 

 

 

 

Gollum har vist fået en hygge tjans 

i Berlingske tidende. 
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Ørnen er lettet... 


