
 

   

 

Bornholm 2013 
16 - 23 marts 

Champ 2012 

Det er blevet 2013 uha uha - Det er 
snart forår - Lad os nu komme af 
sted. Traditionen tro er sidste års 
pokalvindere sat på forsiden, men 
jeg må nok allerede nu bede om, at 
en eller anden tager nogle gode 
billeder af mig, når vi kommer 
derover. De skal formodentlig, hvis 
alt går efter planen, bruges til næste 
års forside. 
 
WC Fields sagde engang:  
Hele ideen bag rævejagt, er 
naturligvis at få en undskyldning for 
at snuppe lille en. Hvad skulle man 
stille op med ræven, hvis man 
nogensinde fangede den. 
Den teori ville nok passe meget godt 
på os, hvis vi gik på jagt. 
 
Nu har jeg jo aldrig holdt mig tilbage, for at finde mine egne teorier, 
og det har jeg også gjort i år.  
 
Don Larsens portræt teori: 
 ”En Lystfiskers mundvige er ligefrem proportional med bugens 
form, på den fisk han holder frem til fotografering.” 

3,97 kg. 
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”Det herrens år 2013” 

 

Efter min 0 - tur sidste år, skulle man ikke tro, at 

jeg kunne være bekymret forud for turen i år. 
Mine manglende fangster (pokerbordets fisk 
undtaget) burde have hærdet mig, i forhold til de 
mørke udsigter som 2013 varsler. 
2012 gav kun 13 fisk over mål, Trods alt var de 
blanke næsten alle sammen. Men et så sløjt 
resultat kommer sjældent alene. 
 
For at undgå en nedadgående resultatkurve, må 
vi alle sammen være skarpe fra start. Mit håb er, 
at denne publikation kan hjælpe deltagerne i 
årets tur, med at forberede en strategi for ugen 
hjemmefra.   
 
Knæk og bræk. 
Må den bedste mand (Læs Don Larsen) vinde. 

 

Don Larsen  
 

 

Årbog 

Det herrens år 2013. 
 
 
Tekst & redaktion 
Don Larsen 
donlarsen@bornholmerklubben.dk 
 
Indlæg der ønskes med i næste år-
bog skal være redaktionen i hænde 
senest 1. januar 2014 
 
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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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De daglige åbningstider er for restaurantens køkken fra kl. 12.00 til 20.30 om for-
året, efteråret samt om vinteren. I sommersæsonen oftest til mindst kl. 21.30.  
 

Bestillinger modtages på tlf.: 56 49 73 21.  

Sidste års pokalvindere 

Pokalen for største fisk, gik i 2012 til 

Slagteren. Endelig, efter 11 ture til 
Bornholm fik han sit navn på den pokal.  

3,97 kg. Vejede fisken, der sikrede Slagter 
pokalen og pengepræmien. 
 

Pokalen for flotteste fisk, gik samme vej. 

Den fine blankfisk fra Bro, sikrede Slagter 
pokal nummer 2. 

Pokalen for flest fisk, blev igen i 2012 

vundet af Storken. Sølle fire fisk skulle der 
til, for at hjemtage trofæet. 
Det er i øvrigt 3. gang at Storkens navn 
kommer på den pokal, og 2. gang i træk da 
han også sikrede sig den pokal i 2011. 
 
Skal det lykkes Storken at lave hattrick, 
eller er der nogen der kan/vil forhindre det? 
 

Næste års pokalvindere? 

Der resterer nu kun fire medlemmer der 

skiller sig lidt ud. Fire som aldrig har stået 
øverst på skamlen og mærket stoltheden, 
når kammeraternes beundrende blikke 
hviler på dem. 
 
Bliver det mon i år at de skal hyldes? 
Ja det tror jeg faktisk, fordi: 
Siden 2008 er det kun Djo Kokker der som 
tidligere vinder, har taget pokalen for 

største fisk, ellers er det lutter nye navne. 
Så muligheden er absolut til stede, for at 
hjemtage netop den pokal. 
 
De fire uden navn på pokalerne er: 
Klokker, Ørnen, Pastoren og Jolle. 
 
Nimmer vandt ”Flest fisk” i 2005 og igen i 
2009. Hvis der skal være 4 år imellem så 
gør han det igen i 2013. 
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Don Larsens iagttagelser 
Ikke siden 2008, er den største fisk blevet 
fanget på Sose odde. Det er helt uhørt, 
men det falder pudsigt nok sammen med, 
at 2008 også var sidste gang Kølpirken 
stod for største fisk. 
Det kan man jo tage for hvad det er. Jeg 
vælger at se det som forklaring på, at 
Storken ikke har hjemtaget største fisk 
pokalen, i rigtigt lang tid. Alle ved jo at hans 
foretrukne våben er Snapsen og alle ved 
også, at han altid skal på Sose. Når man 
så kigger på tallene, er det jo en helt 
åbenlys forkert kombination. 

Hvis man i løbet af ugen, kommer ud for at 
ramme en fiskeplads, hvor fiske -
kammeraterne flår fisk ud af vandet. Så er 
der kun en fornuftig ting at gøre…! 
Skift plads så hurtigt som muligt. For i løbet 
af de sidste 5 år, er største fisk kun en 
enkelt gang, fanget på den plads der for 
året har givet flest fisk. 
 
Som bekendt er vi i år 2013. Det i sig selv 
giver bange anelser, for årets fiskeri. Men 
når man så nærlæser tidligere bedrifter på 
hjemmesiden. Så viser det sig, at vores 
absolutte rekord år med 33 fisk, faldt på 
nøjagtigt samme datoer som i år.  
16 - 23 marts 2002. Det er kun sket en 
gang før i historien, at to ture har ligget på 
nøjagtigt samme datoer. Det var turene i 
2007 og 2012. Med henholdsvis 19 og 13 
fangster. Altså to resultater der ligner 
hinanden meget. Kunne man forestille sig 
at 2013 kommer tæt på 2002? Vi får se, 
men jeg ved godt hvad jeg sætter kryds 
ved på tipskuponen. 

6 grønlændere fra Sorthat i 2008 

Kølpirken er det oplagte valg på Sose odde 
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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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Farvel til konkurrencen - årets lystfisker 
Årets lystfisker blev til i 2007, for at fremme 
lystfiskeriet uden for bornholmer ugen og 
samtidigt få lidt liv på hjemmesiden. 
Konkurrencen er nu ved at afslutte sin 6. 
sæson, som har været en af de absolut 
dårligste, med kun 15 indberetninger. Jeg 
står selv for de 6 af dem, hvilket vil sige at 
resten af de potentielle deltagere i 
gennemsnit har leveret 0,081 indberetning 
pr. måned. Det er simpelthen ikke nok til at 
det er arbejdet og præmierne værd. Jeg 
har derfor besluttet at lade konkurrencen 
afgå ved døden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Et Farvel til årets lystfisker, er mere end 
blot et farvel til en fiskekonkurrence. For 
det er konkurrencen, der er skyld i at vi har 
en rekordliste, for andre arter end 
havørred. Rekordlisten vil selvfølgelig 
bestå. Den vil blive opdateret i det omfang 
der bliver sendt data og foto ind.  
 
Det forholder sig lige sådan med 
klubbladet. Hvis ikke det havde været for 
konkurrencen, ville klubbladet aldrig have 
eksisteret. Der ville simpelthen ikke have 
været noget at skrive om. 
 
Lige som rekordlisten, vil også klubbladet 
fortsætte med at udkomme. Måske ikke 4 
gange om året, eftersom der ikke er 
opdateringer for konkurrencen at skrive 
om. Det vil udkomme i det omfang som jeg 
finder det berettiget til. Jo flere indlæg jeg 
modtager, jo flere sider vil udkomme. 

Konkurrencen startede ganske simpelt med 
8 arter der kunne indberettes. Gennem 
årene er konkurrencen så blevet tilrettet, så 
ingen er blevet tilgodeset og så alle har 
haft en chance. Der har desuden været et 
hav af sidegevinster og midtvejspræmier. 
Alle med det formål at gøre det attraktivt at 
indberette sine fangster. 
Tiltagene har desværre ikke haft den 
ønskede effekt. Alt blev forsøg men 
desværre døde patienten. Måske det også 
er meget godt. Man hører jo så meget. 
Fosfor i laksen, orm i torsken og hvad ved 
jeg… 
Tak for de 6 år med flotte fangster. 

                                            Don Larsen 

 
Vindere af årets lystfisker. 
 
2012 - 2013  Don Larsen fører lige nu. 
2011 - 2012 Klokker 
2010 - 2011 Klokker 
2009 - 2010 Don Larsen 
2008 - 2009 Djo Kokker 
2007 - 2008 Djo Kokker 
 
På medlemssiderne under info i menuen, 
vil alle de enkeltes fangst indberetninger, 
være at finde fremover, og selvfølgelig 
også på rekordsiderne. 

Årets lystfisker 
2007 - 2013 

Et lille udpluk af de mange præmier. 



 

8  

Værd at nævne - Bornholm 2012 
2012 var på mange måder et 
bemærkelsesværdigt år. For det første var 
der 4 mand, der ikke kom på tavlen. Det er 
ikke sket siden 2008, og kun 2 gange siden 
2001. 
Til gengæld var der meget andet at glæde 
sig over. Blandt andet Slagters fantastiske 
blankfisk fra Bro (Handicap Parkeringen).  
Både fangsten, præsentationen af den og 
hele optakten, var hele turen værd. 
Næste gang Slagter begynder af væve om 
snapseblink vil alle nok spidse ører og ikke 
slå det hen som fuldemandssnak. 
 
 
Jolle der i mange år havde udtrykt ønske 
om at komme med på en tur, fik endelig 
chancen i 2012. Man kan roligt sige at han 
indtog Bornholmerklubben med maner. 
Han lagde ud med 3 fangster og var hele 
tiden meget tæt på alle pokaler og viste sig 
som en rigtig farlig outsider. Han må være 
”the one to watch out for” i 2013. 
De 2 af fangsterne strøg desuden lige ind i 
top 5 for året. Desværre for Jolle var det 
ikke helt nok og han måtte se pokalerne 
glide sig af hænde til sidst. 
Jolle blev efterfølgende budt velkommen 
som nyt medlem ved generalforsamling. 
Mon det var klogt? 
 
 
Med 2 fisk under kiloet, var 2012 ikke et af 
de store år for Djo Kokker. Han sikrede sig 
dog turens første fisk. Den tog han på 
Rastepladsen den første dag. Allerede om 
søndagen fangede han fisk nummer 2. Så 
kom vinden og den lille mand fik sværere 
ved at komme i bølgerne. Resten af turen 
forblev fiskeløs for ham. 
Lige som hele turen var for 4 andre af os. 

Fisken der sikrede Slagter 2 nye mærker 

Jolles succes - mærke for første BH - ørred 

Turens første fisk - Rastepladsen 
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Værd at nævne - Bornholm 2012 
Sidste halvdel af ugen var sydkysten reelt 
set ikke til at fiske på. Det udnyttede 
Klokker og jeg til et regulært eventyr op og 
ned langs kysterne, til de for os mere 
ukendte pladser. Om det var en klog 
beslutning i forhold til konkurrencen, kan 
man diskutere. Men ikke desto mindre, fik 
vi set nogle af de pladser, som vi alle altid 
taler om, men aldrig får besøgt fordi Sose 
ligger hvor den gør. Fisk fik vi ingen af, 
men mon ikke vi har et par ”Hotspots” i 
ærmet, til dage hvor forholdene er mere 
medgørlige. 
 
Sidste år havde jeg taget lidt håndbrygget 
øl med til Bornholm. Øllet blev godt 
modtaget. Så godt at jeg siden har set mig 
nødsaget, til at udvide mit bryggeri. Nu kan 
jeg brygge 50L af gangen, i stedet for 22L. 
Mit bryggeri har desuden haft to lærlinge 
(Storken og Gollum). Storken har lige 
udført svendeprøve ved at medvirke på  et 
bryg for 4. gang. Hvis øllet kan drikkes, kan 
han kalde sig brygger. Gollum har været 
med på 1 bryg og er stadig i lære. 
 
Vi fangede kun 13 fisk over mål. Til 
gengæld var de 12 af dem blanke. Hvilket 
igen vil sige at kun en enkelt skulle 
genudsættes. Hvad der er årsag til det, kan 
man kun gætte på. Det er dog sikkert at 
hvis nedfaldsfiskene var kommet ud af 
åerne, ville total resultatet have været 
væsentligt højere. Under normale 
omstændigheder ville 12 blanke fisk have 
betydet mindst det dobbelte totalt. 

Klokker på østkysten - i ly for vinden 
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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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Sidste år var udvalget af fangst billeder 
ikke imponerende og dem der var, hmm 
mildt sagt ikke stor kunst. Skal vi ikke 
prøve på at være lidt mere omhyggelig i 
år?  

Dette billede af Slagter er som sådan ok, 
men… Når man fanger sådan en super 
fisk. Så er det ikke i orden at tage et billede 
af den i en mørk entre. Og heller ikke mens 
den holdes ud i strakt arm, hvilket 
forvrænger proportionerne. 

Her er Jolle fotograferet på terrassen med 
fordrukne fiskekammerater i baggrunden. 
Det yder bestemt ikke de to flotte blanke 
fisk retfærdighed. Heller ikke at de holdes 
som de gør. 
 
I højre side vises 4 eksempler på hvordan 
det skal gøres.  

FOTO af fangsterne 

Foto: Don Larsen 

Foto: Don Larsen 

Foto: Nimmer 

Foto: Klokker 
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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 kl. 06.15, med 
afgang klokken 07.00. 
 
Færgen sejler fra Ystad kl. 08.30 
 
Biler på turen bliver i år: 
Djo Kokkers Fordvogn 
Ørnens et eller andet 
Jolles Firma Audi og  
Don Larsens Honda  
 
Følgende er indkøbt eller planlagt. 
 
Øl: 
19800 cl. Faxe Premium  
3960 cl. Grøn Tuborg  
 
Bitter:  
210 cl. Fernet Branca 
140 cl. Dr. Nielsen 
70 cl. Blå Gajol 
70 cl. Tommy juice 
70 cl. Arn bitter (ikke indkøbt endnu) 
 
Vin: 
Slagter står for indkøbet af 3 x 3 l vin i år. 
 
Vi sejler hjem igen fra Rønne: 
Lørdag d. 23 marts kl. 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk gyldigt fisketegn. 
 
Husk at fylde ny line på hjulet / hjulene. 
Husk reservegrej. 
Tjek waders for utætheder. 
 
To do liste: 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

Praktisk info om 2013. 
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Kryddersnaps - Bitter. 
Mange har lyst til at eksperimentere udi 
kryddersnapse og bitter, men de færreste 
får gjort noget ved det. 
 
Min erfaring efter 3 år med kolber og klar 
væske, er at selv med ganske lidt erfaring 
og ganske få hjælpemidler, kan man faktisk 
lave noget som er på højde med, eller 
bedre end det man kan købe færdigt.  
Det er desuden en skattet gave hvis man 
giver en flaske bort. 
 
Ulempen er dog at naboerne tænker sit og 
dømmer dig som alkoholiker, når der uge 
efter uge står adskillige tomme 
vodkaflasker og venter på skraldemanden.. 
 
jeg har før bragt opskriften på den 
populære klokkerdram. Her kommer den 
igen, sammen med opskriften på en 
”Hollandsk Kreuter” som jeg syntes er 
endnu bedre. 
 
For at lave ”Hollandsk Kreuter” bruges: 
5 gram Pommeransskal 
5 gram Stjerneanis 
5 gram Tormentilrod 
5 gram Granuleret lakridsrod 
5 gram Hele nelliker 
Trækketid 4 dage. 
 
For at lave ”Klokkerdrammen” bruges: 
25 g. granuleret lakridsrod 
15 g. rosiner 
½ stang kanel (5 cm.) 
15 hele kardemomme 
10 hele nelliker 
10 hele stjerne anis 
1 knsp. koriander 
1 knsp. Galangarod 
Trækketid 7 dage. 
 
Put krydderierne i et syltetøjsglas (1 L.) 
Overhæld med 1 fl. Slave Vodka og lad det 
trække. Efter endt trækketid filtreres 
blandingen gennem et te eller kaffe filter 
 
For begge ovenstående gælder at de, selv 
om de er filtreret gennem et tefilter, kan 

være en anelse uklare. Det problem løses 
ved at lade den stå koldt i 2 uger. Derved 
bundfældes uklarheder og drammen 
filtreres derefter forsigtigt gennem en tragt 
med lidt vat i bunden. 
Skulle du få lyst til at eksperimentere med 
væskerne og får du lyst til at lave din egen 
dram kan du  købe de fleste af 
krydderierne på hedebogårds webshop: 
www.hedebogaard.dk 
 
Hvis du ikke selv har mod på at bestille de 
forskellige råvarer, kan du bestille en 
færdigblandet pose der passer til 1 flaske 
vodka af mig. (pris 25.-) 

 
 

Læs mere på www.garagebryggeriet.blogspot.com 
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M A  T I  O N  T O  F R  L Ø  S Ø  

     16 17 

18 19 20 21 22 23  

       
       
       
       

SKURDAG 

Solens op og nedgangstider på Turistvej - Snogebæk - BH. 
Lørdag  d. 16 marts 2013  op: 06:12 ned: 18:05 dagslængde: 11t - 53min 
Søndag d. 17 marts 2013 op: 06:09 ned: 18:07   dagslængde: 11t - 58min 
Mandag d. 18 marts 2013 op: 06:07 ned: 18:09  dagslængde: 12t - 02min 
Tirsdag  d. 19 marts 2013 op: 06:04 ned: 18:11  dagslængde: 12t - 07min 
Onsdag  d. 20 marts 2013 op: 06:02 ned: 18:13  dagslængde: 12t - 11min 
Torsdag d. 21 marts 2013 op: 05:59 ned: 18:15 dagslængde: 12t - 16min 
Fredag  d. 22 marts 2013 op: 05:57 ned: 18:17   dagslængde: 12t - 21mi 
Lørdag  d. 23 marts 2013 op: 05:54 ned: 18:19  dagslængde: 12t - 25min 

Planlæg fiskeriet 

Pokal  

overrækkelse 
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HALL OF FAME. 

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 

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 
 
 

Flotteste fisk Største fisk 

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. 

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 

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  


