
   

I skyggen af Corona 
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Herunder ses Sheriffen - Årets vinder af 

”Største fisk” pokal samt ”Flest fisk” pokalen. 



2  

Fangstrapport for turen til Bornholm 2020 4 

Ugens menu 5 

Salon Nimsi 6 

Et evigt tilbagevendende fænomen. 7 

Dart 8 

God plads på færgen 9 

I Slagters fravær 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

INDHOLD 



3  

 

I Coronaens skygge 
 

Årets tur blev en amputeret en af slagsen. 4 meldte afbud 

og 6 tog afsted. Trods mandefald, blev turen enormt hygge-

lig og afslappet. Fiskemæssigt var vi dog en smule presse-

de, fordi en ellers perfekt vejrudsigt blev vendt på hovedet, 

da vi ankom til solskinsøen. Denne udgave af klubbladet 

skal ses som en service og et lille plaster på såret, til dem 

som valgte at blive hjemme. 

God læsning. 

Jeg håber at det bliver ligesom at være der selv. 

 

Don Larsen 

Vinder af pokalen ”Flotteste fisk” 
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Fangstrapport for turen til Bornholm 2020 

Årets fangstrapport er ikke prangende, men vi 

fangede trods alt 9 fisk og det skal ses i lyset af, 

at vi kun var 6 fiskere. Hvor vi sidste år var 10 

mand om at fange 6 fisk. 

Efter en skidt start med kun 3 fisk de første 5 

dage kom vi efter det på de sidste 2 dage, som 

det så ofte er,  med hele 6 fisk. 

 

Kun 2 fisk er ikke fanget i baghaven, begge står 

Nimmer for.  

Jolle fanger som den eneste ikke fisk, men man 

kunne godt have undt ham at få en også, efter-

som han var den absolut mest ihærdige med 

lange fiskedage hvor øen blev kørt tynd.  

Alle fisk er fanget på snaps, med undtagelse af 

to som blev taget på flue og her var det kobber-

bassen som var skyldig… igen. 

 

Dag Måned År Fisker Vægt Længde Agn Fiskeplads 

28 marts 2020 Klokker 1,34 56,0 Kobberbasse Bro 

28 marts 2020 Nimmer 0,76 46,0 Kobberbasse Bro 

31 marts 2020 Nimmer 0,80 48,0 Snaps Holster odde 

02 april 2020 Stork 1,01 51,0 Snaps Bethesda 

02 april 2020 Stork 1,11 52 Snaps Bethesda 

02 april 2020 Stork 1,34 54 Snaps Bethesda 

03 april 2020 Gollum 1,03 49 Snaps Bro 

03 april 2020 Nimmer 1,53 61 Snaps Sose odde 

03 april 2020 Don Larsen 1,23 52 Snaps Bro 

                

              Størst 

              Flottest 
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Ugens menu 

Madholdene kunne ikke rigtigt overholdes, men efter omstændighederne gik det faktisk rigtigt 

godt. 

 

Lørdag: 

Boller i karry (Storken + Don Larsen) 

 

Søndag: 

Pasta - Onde tunger påstod at det var kødløs dag (Nimmer + Klokker) 

 

Mandag: 

Moules frites - Herefter Bøf bernaise (Jolle + Gollum) De er genansat... 

 

Tirsdag: 

Rugbrødsmadder - Det var ikke populært hos alle. 

 

Onsdag: 

Flæskesteg (Storken + Don Larsen) 

 

Torsdag: 

Røget ørred - herefter pasta. Onde tunger påstod igen at det var kødløs dag (Nimmer + Klokker) 

 

Fredag: 

Bøf bernaise (Jolle + Gollum) 
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Salon Nimsi 

 

Der var stor enighed blandt turens deltagere. 

Storkens ”corona hjelm” var blevet for meget. 

Så meget at der var en slående lighed med Pre-

ben Mahrt, der som bekendt spillede Albert Ar-

nesen i Matador. 

Der blev derfor indkøbt en trimmer, storken blev 

iklædt en skraldesæk og så gik Nimmer i gang. 

Det hjalp og dagen efter fangede Storken 3 fisk. 

 

Resultatet var udmærket, selvom Laura vist nok 

rettede til efter hjemkomsten. 

 

Næste år bliver det show forhåbentlig ikke nød-

vendigt. 
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Et evigt tilbagevendende fænomen. 

Heller ikke i år slap vi for sne. Selv om turen lå 

forholdsvis sent. I år kom den os for en gangs 

skyld til hjælp. 

Vi havde fået en lille en lørdag aften. Storkens 

vækkeur havde derfor bimlet søndag morgen, 

uden at nogen hørte det. Hvilket resulterede i at 

vi missede skurdagen. 

I den efterfølgende og undskyldende telefon-

samtale med Carsten, viste det sig så at han 

heller ikke var kommet ud af døren fordi det 

sneede. 

”Skurdagen” blev derfor for første gang i histori-

en henlagt til mandag morgen. 

Det er også en tilsnigelse at kalde det skurdag, 

fordi der pga. regeringens retningslinjer kun 

blev hilst med ”fistbumb” samt sludret en times 

tid udendørs, med 2 meter mellem hinanden. 

Det var ikke nødvendigt med en chauffør og 

Klokker kørte også for første gang i historien 

hjem fra en ”Skurdag” Så har han prøvet det. 

 

Vi håber alle at der næste år er mere normale 

tilstande, så vi kan holde en ordentlig skurdag. 

Jeg savnede om ikke andet, at hilse på Car-

stens hund som ikke var med. 
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Dart 

For første gang var dartskiven med. Det var god 

adspredelse i pauserne  fra fiskeriet. 

Blandt andet hele søndagen hvor det blæste så 

meget at der slet ikke blev fisket. 

Der blev spillet et par runder 301 og et par run-

der skovhugger. Men det der mest blev kastet 

var ”Bob´s 27” Hvor Gollum nu er rekordholder 

indtil næste år. 

Gollum viste sig at have talent for det… så han 

bliver svær at have med at gøre næste år. 

Der blev også spillet poker hver aften. Ulempen 

ved kun at være 6 mand afsted, var at man ikke 

lige kunne sidde over en enkelt aften. Det ville 

så være skyld i at de andre ikke kunne spille. 
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God plads på færgen 

 

Der var flere besætningsmedlemmer end der 

var passagerer. Så smittefaren var nærmest 

ikke eksisterende.. Selv i rygerloungen hvor der 

ikke er så meget plads var vi alene. 

Kiosk og Bistro var åben og der var ingen pro-

blemer med at handle. Personalet håndterede 

situationen meget fint. 

 

Køreturen gennem Sverige gik rimeligt gnid-

ningsløst. På turen over var der nærmest min-

dre kontrol ved den Svenske grænse og på tu-

ren hjem blev vi ledt ned på Peberholmen hvor 

der skulle vises pas for indrejse i DK. 
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I Slagters fravær 


