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5. årgang 

2014 

Svære forhold. 
Sidste års tur var noget af en 
prøvelse. Det behøver vi ikke at 
prøve igen. 9 af os har en plet 
på renommeet som vi skal have 
vasket af i år. Et stort rødt 0 
pynter ikke i statistikken. Slet 
ikke hvis det efterfølger et 
andet stort rødt 0.  
Selvfølgelig kan man leve med 
en nul tur efter sådan en 
omgang vi havde sidste år. 
Men….  
For os der også havde nul tur i 
2012, er det en svær en at 
sluge. 
Der må derfor være lagt op til 
teamwork, så vi kan få rettet 
skuden op.  
Vi skal alle have fisk i år. 
Det må være målet. 
Så kan vi bagefter snakke 
størrelse, antal og fulton tal. 
 
Vi ses d. 5 april. 
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”Endelig revanche” 

 
Trods den ”forfærdelige” oplevelse i 2013, bliver 
Bornholmerklubben fuldtallig på turen i år. 
Voldborg har som bekendt meldt sig ud, hvilket 
vi jo er kede af, da han altid stod for det ihærdige 
fiskeri, en blankfisk i ny og næ, samt en masse 
følgere.  
De øvrige 10 medlemmer har givet tilsagn om at 
deltage, og det er vigtigt.. meget vigtigt.. 
For det kræver alt hvad vi har i os, at få vasket 
pletten fra 2013 af. 
 
Turen i år ligger sent, det indikerer at vi ikke 
kommer ud i samme snehelvede som sidste år. 
Og dog... 
 
Brug dette blad til at planlægge årets strategi 
hjemmefra, vi får brug for alle de fisk vi kan få. 
 
Knæk og bræk. 
Må den bedste mand (Læs Don Larsen) vinde. 

 

Don Larsen  
 

 

Årbog 

2014. 
 
 
Tekst & redaktion 
Don Larsen 
donlarsen@bornholmerklubben.dk 
 
Indlæg der ønskes med i næste år-
bog skal være redaktionen i hænde 
senest 1. januar 2015 
 
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 
 
Bitterbryggeraspiranter: 
Djo Kokker 
Ørnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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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 lørdag d. 5 april      
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 rugbrød 
Jolles Firma gryde og  
Don Larsens Honda  
 
Følgende er indkøbt eller planlagt. 
 
Øl: 
600 dåser Faxe Premium  
120 dåser Grøn Tuborg  
 
Bitter:  
4 fl. Fernet Branca 
2 fl. Dr. Nielsen 
1. fl Tommy juice 
1 fl. Gl. Dansk 
2 fl. Kreuter (Ørnen + Djo Kokker brygger) 
 
Vin: 
Slagter står for indkøbet af 3 x 3 l vin i år. 
 
Vi sejler hjem igen fra Rønne: 
Lørdag d. 12 april kl. 14.30 
 
Husk gyldigt fisketegn. 
Husk at fylde ny line på hjulet / hjulene. 
Husk reservegrej. 
Tjek waders for utætheder. 
Husk håndklæder og linned 
 
 
 

To do liste: 
 
___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Praktisk info om Bornholm 2014. 
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Klokker nakkede alle 3 pokaler. 
Med en gnalling på 0,48 kg. Løb Klokker 
med alle pokalerne og pengepræmien. 
Det var svære forhold og det var den eneste 
fisk der blev fanget hele ugen. Til trods for 
at der stod 10 mand i suppen når vejret 
tillod det. Ja, ja, det var en bette fisk.  
Men det gør jo ikke bedriften mindre 
storslået, når pokalerne var ”up for grabs” 
og ingen kunne tage dem.. 
 
Vi undgik lejrkuller. 
Der blev spillet en del poker, grundet det 
voldsomme vejr. Der var dage hvor vi slet 
ikke fik rejst os, og hvor pokerdugen kun 
kom af når kokken beordrede skafning. 
Til gengæld fik vi testet sammensætningen 
af gruppen. 10 personer der ikke kan 
komme ud at fiske kunne godt blive 
problematisk. Men ikke hos os, trods de 
vanskelige forhold var der ingen gnidninger 
og alt forløb i bedste ro og orden.  
 
 
 
Djo Kokker vinder Årets lystfisker. 
Djo Kokker vandt den foreløbigt sidste 
udgave at årets lystfisker med 798 point, 
foran Don Larsen og Klokker med 
henholdsvis 558 og 515 point. 
Sejren kom i hus med en flot stribe af 
havørreder, makreller, torsk og aborrer. 

Værd at nævne fra 2013. 
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Vi har prøvet det før. 
Sidste gang turen lå på datoerne 5 - 12 april 
var i 2003. 
2003 var året hvor Ørnen fangede sin 
foreløbigt eneste bornholmerørred. Mon det 
er et tegn? Skal han fange en igen i år, nu 
hvor datoerne falder sammen? 

Holdet i 2003 bestod af: 
Djo Kokker, Storken, Ulken, Slagter, 
Pastoren, Nimmer Ørnen og Don Larsen. 

Vi fangede 8 fisk i 2003, 6 af os fangede 1 
fisk hver Storken toppede med 2 fisk og 
Pastoren tog sidstepladsen med 0 fisk. 
 

Da, jeg kiggede lidt på hjemmesiden for 
netop 2003, faldt jeg over en tekst som jeg 
bliver nødt til at citere. 
Citat start 
Som det ses var det meget koldt i år. 
Faktisk tror jeg at det var rekord. Jeg 
mindes ikke at have været på en tur hvor vi 
havde snestorm. 
Citat slut 

Ovenstående er altså et citat fra 2003.  
Skal vi ikke bare sige at den er slået nu! 

Vi kan vælge at tolke det på to måder,  
Enten, at vi kan risikere snestorm også i år, 
nu vi er af sted på de samme datoer som i 
2003.  
Eller, at der går 10 år mellem hver gang vi 
oplever snestorm på Bornholmerturen. 
(snestorm i 2003 og 2013) 
Og at det så i øvrigt er ligegyldigt om vi er af 
sted tidligt eller sent. 

Ovennævnte fakta fra annalerne, bør vel 
også lukke diskussionerne om hvorvidt vi 
skal rykke tidlige ture til starten af april for at 
undgå kulde og sne. 

Da jeg kiggede videre på billederne fra 
2003, faldt jeg over billedet af Slagteren på 
Storkestenen. Det ser unægtelig ud som om 
den gode Slagter skylder en tur med 
æselhatten. 

Døm selv efter at have set billedet på næste 
side……. 

5 - 12 april 
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Storkestenen anno 2003 
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Vi skal som bekendt til Bornholm 5-12 april. 
De 3 ture som datomæssigt ligger tættest 
på, er turene i 2003, 2006 og 2011 som alle 
er aprilture. 

2003  8 fisk  (8 deltagere) (5-12 april) 
2006 14 fisk (8 deltagere) (1-8 april) 
2011 23 fisk (9 deltagere) (9-16 april) 

Gennemsnit fisk pr. dag pr. deltager: 
Sidste lørdag regnes ikke som fiskedag 

2003 0,142857 fisk pr. dag pr. deltager 
2006 0,250000 fisk pr. dag pr. deltager 
2011 0,365079 fisk pr. dag pr. deltager 

Gennemsnitsfisk pr. dag for holdet: 

2003  1,142857 fisk pr. dag for holdet 
2006 2,000000 fisk pr. dag for holdet 
2011 3,285714 fisk pr. dag for holdet 

Når vi nu kigger på tallene for turene i april, 
så har tendensen været for opadgående. 
 
Fisk pr. deltager pr. dag er således steget 
med hele 0,11 pr. apriltur. Hvorfor jeg også 
forventer en stigning på 0,11 fra sidst vi var 
af sted i april, altså i 2011.  
 
Fisk pr. dag for holdet er naturligvis steget 
proportionalt med ovenstående.  
Det giver en stigning fra apriltur til apriltur 
for fisk pr. dag for holdet på ca. 1 +/- 0,25 

Vi kan altså ifølge mine beregninger, se 
frem til en tur hvor, fisk pr. dag pr. deltager 
vil ligge på 0,47 altså næsten en halv fisk, 
og fisk pr. dag for holdet vil ligge på omkring  
4,4 fisk. 

Kigger man derimod på sammensætningen 
af holdet. Så har vi kun en gang før været 
nøjagtigt samme hold som dem der skal af 

sted i år. Det var i 2013 

2013  1 fisk (10 deltagere) (16-23 marts) 

Gennemsnit fisk pr. dag pr. deltager: 
2013  0,014285 fisk pr. dag pr. deltager 

Gennemsnit fisk pr dag for holdet: 
2013  0,142857 fisk pr. dag for holdet 

Det vil med andre ord sige at hvis vi alle 
skulle have fanget mindst 1 fisk i 2013. så 
skulle Bornholmerturen have varet ca. 70 
dage. 

Det store spørgsmål er så, hvilken statistik 
man vil sætte sin lid til.  
Jeg tror, det forholder sig sådan, at dem 
der var med i 2003, 2006 og 2011 som 
statistikken siger, kan forvente en 
betragtelig stigning i fangsterne, hvorimod 
dem der ikke har deltaget i de tidlige ture. 
Men var med i 2013 som statistikken også 
siger, må væbne sig med tålmodighed og 
holde en lidt længere ferie. 

Statistikken lyver aldrig. 

God tur 

Statistik. 

”I år er 3. gang vi er på 

Bornholm d. 8 april og 

vi har aldrig fanget fisk 

på denne dato” 
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En rigtig beslutning. 
Da jeg sidste år besluttede at nedlægge 
konkurrencen årets lystfisker, var jeg meget 
i tvivl. Kunne man få aktiviteten mht. 
indberetninger i vejret eller var det en 
dødssejler. 

Konkurrencen blev nedlagt, med ordene, at 
rekordlisten selvfølgelig bestod og at 
indberetninger stadig var mere end 
velkommen, hvis man ønskede at dele sin 
oplevelse. 

Jeg havde ikke indset, at for at ulejlige sig 
med et foto af sin fangst og et par ord, så 
skal der lokkemad til. 

Jeg har siden konkurrencens nedlæggelse, 
modtaget 2 indberetninger. Hvilket ikke er 
ret meget, taget i betragtning af hvor mange 
sølvblanke kæmper man hører om. Det har 
selvfølgelig også haft indflydelse, på antallet 
af klubblade der blev udsendt i 2013. 

Tak til Storken, for indberetningen af hans 
gedde på 4,27 kg. Som sneg sig ind på en 
4. plads på rekordlisten. Og også  
indberetningen fra hornfisketuren som blev 
bragt i sidste klubblad. Indberetningerne 
belønnes med en lille en ved næste 
tirsdagsmøde i Garage -bryggeriets hellige 
haller. 
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Rapport fra B.E.T. 
Tæt på redaktionens afslutning og 
altså lige inden bladet gik i trykken. 
Modtog jeg efterretninger fra B.E.T. 
om, at sidste års mester var gået i 
skarp træning. Træningslejren var 
henlagt til Høve hvor også Slagteren 
og Djo Kokker intensiverede 
træningen, op til den kommende tur 
til Bornholm. 
 
Det forlyder at Djo Kokker fangede 4 
og at Klokker fik 2. Slagter måtte 
tage fra træning uden fangst, da han 
skulle tidligt hjem til lille mor og 
frokostbordet.  
 
Som efter sidste års tur til Bornholm, 
stod klokker tilbage med Største fisk 
efter denne hemmelige træningslejr. 
Efterretningerne fra mine spioner, og 
hele Høve for den sags skyld, taler 
stadig om den monsterfisk på hele 
55 cm. Og 1,3 kg. 
 
Klokker har igen bevist at formen er 
super skarp og dermed lagt max 
pres på konkurrenterne. Det blive en 
spændende dyst, når vi skal vippe 
ham af pinden. Har han toppet for 
tidligt, eller er vi andre ikke i god nok 
form? 
 
Kilder på stedet oplyser at de tre 
tyvstartere, fiskede meget uroligt og 
hele tiden kiggede sig over 
skulderen, for at sikre sig at ingen 
opdagede deres forehavende. 
 
 
 
 
 
 

B.E.T 
Bornholmerklubbens efterretnings tjeneste 
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Der var engang. 
Sådan starter mange gode eventyr og det 
er efterhånden også ved at være på den 
måde, som fortællingerne om Sose odde 
begynder. 
De første mange år blev største fisk altid 
fanget på Sose odde. Lige indtil 2005 hvor 
Største fisk pludselig gik til en anden plads. 
Der blev stadig i 2005 fanget flest på Sose, 
men det var noget af en forskrækkelse for 
nogen, at den største blev fanget et andet 
sted. Sose kom tilbage med største fisk i 
både 06, 07 og 08 men forvarslet fra 2005 
hang stadig i luften som et spøgelse, var 
luften gået ud af Sose?  
Så i 2009 skete katastrofen -  
Magien forsvandt!  
Ikke nok med at begrebet Storkeår blev 
afskaffet, men største fisk blev heller ikke 
fanget på Sose mere. Det er den ikke blevet 
siden, og i 2013 blev der  sågar, for første 
gang nogen siden, slet ikke fanget fisk på 
Sose odde. 
Har den gamle kæmpeplads leveret sin 
sidste vinderfisk, eller …? Tja, man tør vel aldrig helt afskrive pladsen.  

Mon ikke der er mange som nægter at give 
op. Sose har jo leveret så mange top 
resultater at det er uden sidestykke. 
 
Hvis pladsen er død, så kommer jeg til 
begravelsen, Man har jo før hørt at de døde 
går igen… 
 
Tør du blive væk? 

Sose odde…. Varm luft eller valuta for skillingerne? 
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Planlæg fiskeriet 
M A  T I  O N  T O  F R  L Ø  S Ø  

     5 6 

7 8 9 10 11 12  

       
       
       
       Solens op og nedgangstider på Turistvej - Snogebæk - BH. 

 
Lørdag  d. 05 april 2014  op: 06:22 ned: 19:44 dagslængde: 13t - 22min 
Søndag d. 06 april 2014  op: 06:19 ned: 19:46   dagslængde: 13t - 27min 
Mandag d. 07 april 2014  op: 06:17 ned: 19:48  dagslængde: 13t - 31min 
Tirsdag  d. 08 april 2014  op: 06:14 ned: 19:50  dagslængde: 13t - 36min 
Onsdag  d. 09 april 2014  op: 06:12 ned: 19:52  dagslængde: 13t - 40min 
Torsdag d. 10 april 2014  op: 06:09 ned: 19:54 dagslængde: 13t - 45min 
Fredag  d. 11 april 2014  op: 06:07 ned: 19:56   dagslængde: 13t - 49min 
Lørdag  d. 12 april 2014  op: 06:04 ned: 19:58  dagslængde: 13t - 53min 

SKURDAG 

Pokal  

overrækkelse 

Formiddag Eftermiddag 

Fiskeplads Antal fisk Fiskeplads Antal fisk 

    

    

    

    

    

    

    

Hjemrejse 

 

Lørdag 

Søndag 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lørdag 
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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. 



 

14  

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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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 
 
 

Største fisk 

2013 Klokker 0,48 kg. 

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. 

Flotteste fisk 

2013 Klokker 

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 

2013 Klokker 1 

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  


