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1-8 april 
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8. årgang 

2017 

Foråret er over os og vi kan lige så godt se det i øjnene.   

Det er blevet tid til at tage til Bornholm igen, skønt nogle af os kun 

lige er kommet hjem fra efterårsturene.  

Sidste år løb Storken med alle 3 pokaler og kun en meget kløgtig 

webmaster/redaktør forhindrede med sin visdom, i total dominans 

fra Storken ved at vinde tipskuponen, lige for snuden af mr. Greedy 

himself. 

1 - 8 april, ja ja det er jo et af de bedre år at tage en fisk over 5 kilo. 

Der er i sandhed mulighed for at bade i nogenlunde moderate tem-

peraturer…  

Der er nyt grej, ny line på, øllet er indkøbt, chaufføren til skurdagen 

er fundet.. nu er det bare at vente på 1 april. 
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Nye dramglas 

Vi har i mange år, talt om at de bitterglas som 

følger med huset på turistvej, ikke er de bedste. 

Jeg har selv haft Vilhelms træpokal med, fordi 

jeg bedst kan lide min bitter i små glas.  Ørnen 

havde så i løbet af året, sat sig for at finde nog-

le glas, som for det første opfyldte kravet til kun 

at indeholde 2 cl. Og dernæst være et glas der 

ikke vælter nemt, eller for den sags skyld, får 

knækket foden af ved den mindste berøring. 

Hen på efteråret i 2016 lykkedes det så endelig. 

Ørnen spottede varen og der blev handlet 12 

fuldstændigt perfekte glas på det lokale loppe-

marked. Jeg har siden da ligget i træningslejr 

med gravør pennen. Det er sin sag med +1,5 

på hvert øje og hænder der ryster så meget at 

en gynækolog misunder dem. 

Dette er så resultatet af anstrengelserne, Ør-

nens navnetræk i et 2 cl. Bitterglas.  

Jeg håber at nå alle navnene inden 1. april.  

Bare vi alle sammen hed Ib eller Bo….. 

Nye bryggere 
I vores lille fiskeklub, bliver der flere og flere 

kompetente bryggere. Vi er på nuværende 

tidspunkt 3 brygmestre med eget bryggeri. 

Derudover er der 2 bryggerassistenter som 

har flere bryg under vesten. Sidst men ikke 

mindst også et par lærlinge, som kun har væ-

ret med på 1 enkelt bryg. 

Jeg plejer at tage lidt smagsprøver med til 

Bornholm. Lur mig om ikke vi ser lidt prøver fra 

de to andre brygmestre også.. 

Brygmestre: 

Don L - Garagebryggeriet 

Stork - Storkens bryghus 

Ørn - Farmens bryghus 

(Ja det er ingen tilfældighed, at der bruges 

malt fra Fuglsang) 

Brygger assistenter: 

Klokker / Gollum 

Lærlinge: 

Nimmer / Djo Kokker 

 

Det er en sjov tanke...  

At hvis vi alle 10 bryggede hjemme i privaten. 

Så skulle vi kun levere 3 kasser hver, for at  

være selvforsynende. 
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Nyt tiltag - Dagskonkurrence 

Da vi sidste år holdt generalforsamling på far-

men, var der indkommet et konkurrencefor-

slag fra Pastoren.  

Forslaget blev ivrigt diskuteret og argumenter 

for det ene og det andet føg over bordet. 

Enden på historien blev at vi som forsøg, ind-

fører en dagskonkurrence. 

Reglerne er simple: 

Hver dag kåres dagens største fisk.  

Genudsatte fisk tæller med, under samme for-

udsætninger som i ”største fisk” konkurren-

cen. Altså hvis fisken er målt og vejet med vid-

ner. 

Den dygtige fisker modtager applaus og 200 

dkr. for ulejligheden.  

Vinderen får endda lov til at sidde for borden-

den til aftenskafningen. 

Til at finansiere dagspræmierne indbetales 

400 dkr. i stedet for de normale 300 dkr. til po-

kalerne 

Som forslagsstiller foretager Pastoren et gen-

nemsyn af fangsterne, når alle dagens fang-

ster skønnes indskrevet. Pastoren forestår 

derefter kåringen af dagens storfanger, til ly-

den af klirrende Fernet branca glas. 

Det er enhver fiskers eget ansvar, at skrive 

sine fangster i fangstrapporten. 

Dagspræmien akkumulerer ikke.  

Dvs. at hvis det utænkelige skulle ske, at der 

en dag ikke bliver fanget fisk. Så overføres de 

200 dkr. ikke til næste dag, men ryger i 

”største fisk” pokalen. 

Ved lighed i størrelse på to eller flere fisk, fin-

des vinderen ved at udregne Fulton tallet.  

Don Larsen 2006 - 3,16 kg. 
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Aprilsnar? 
 

Dette års udgave af årbogen, er IKKE en aprilsnar. Det 

er derimod resultatet af at have være udsat for indbrud. 

I sommers havde jeg uindbudte gæster igen, hvor 

blandt andet min computer forsvandt. Med den også 

alle skabeloner og de sidste års billeder. Det har derfor 

været sin sag, at blive klar med et blad inden turen. Alt 

skal opbygges helt forfra og det er fandens til arbejde. 

Jeg havde egentlig opgivet tanken om et blad, men 

grundet moderat pres fra flere sider, ligger der nu et 

skrabet eksemplar klar, frisk fra trykken. 

Turen i år ligger som bekendt i april. Det kan betyde bå-

de sommerligt vejr, regn og rusk eller ligefrem sne. Sne 

har vi jo før oplevet i april, så bliv ikke overrasket hvis 4 

hjulstrækket skal i gang igen. 

Under alle omstændigheder skal vi igen have en fanta-

stisk tur. 

Vel mødt og knæk og bræk. 

Don Larsen 

 

Årbog  
2017 

 

Tekst og redaktion: 

Don Larsen 

donlarsen@bornholmerklubben.dk 

 

Indlæg der ønskes med i næste år-

bog skal være redaktionen i  hænde 

senest 1. januar 2018. 

 

Udgivet af Bornholmerklubben. 

www.bornholmerklubben.dk 

 

Bladet udgives i forbindelse med 

årets tur. 

 

Foto i bladet 

© Bornholmerklubben 
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Nimmer 

Don Larsen 

 

Bookmaker (Tipskupon) 

Pastoren 
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Jolle 

 

Kreütermixer 

Ørnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne udgivelse er underlagt gæl-

dende lov om ophavsret og copy-

right. Artikler og billeder må ikke 

eftertrykkes uden skriftlig tilladelse 

fra Bornholmerklubben. 
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Praktisk info om Bornholm 2017 

Vi mødes hos Nimmer lørdag d. 1 april. 

Kl. 06.15 med afgang klokken 07.00 

 

Færgen sejler fra Ystad kl. 08.30 

 

Biler på turen i år bliver: 

Storkens grå/blå/sorte eminence, 

Ørnens rugbrød, 

Jolles Sose raket, 

Don Larsens riskoger. 

 

Vi sejler hjem igen fra Rønne: 

Lørdag d. 8 april kl. 10.30 

 

Husk gyldigt fisketegn. 

 

Zu trinken: 

Der er indkøbt øl og bitter til turen. 

Jolle  har ”wat øuer æ grenz” 

 

 

 

 

Afrydningsteam. 
Det forsøg med afrydningsteam, som sidste år 

blev sat i søen, viste sig at være en succes. Det 

blev derfor besluttet at fortsætte med faste hold 

til afrydning. 

Dem der havde to vagter sidste år, har i år kun 

fået en vagt. Med undtagelse af Nimmer som 

meldte sig frivilligt til vagt nr. to for at få kabalen 

til at gå op. 

 

De 7 vagter er besat som vist herunder: 

 

Lørdag Don Larsen + Storken 

Søndag Nimmer + Pastor 

Mandag Slagter + Gollum 

Tirsdag Djo Kokker + Klokker 

Onsdag Nimmer + Jolle 

Torsdag Slagter + Pastor 

Fredag Djo Kokker + Gollum 

 

Det er naturligvis tilladt at bytte vagter.  

Ligesom at det også er tilladt at hjælpe til, selv 

om man ikke har vagten. 

Afrydningsholdene rydder af efter aftensmad.  

Al anden oprydning i køkkenet, står man selv 

for. 
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Værd at nævne fra sidste år 

Bedste fiskeplads 

”Skydebanen” - Shelterpladsen eller hvad den 

nu hedder, viste sig overraskende at være plad-

sen med flest fangster i 2016. 3 ud af 10 fisk 

blev landet der. 

 

Blank eller farvet 

Kun 2 ud af 10 fisk var farvede og den ene blev 

heldigvis genudsat. 

80% blanke fisk er da også noget... 

 

Agn 

8 ud af 10 fisk blev taget på Snapsen. 

Derudover stod kølpirken for 1 fisk, mens den 

sidste blev taget på bombarda og flue. 

 

 

Skurdag 

Søndag i 2016 var den længste skurdag i 

mands minde og vi blev godt trakteret med grill-

pølser. Heldigvis var turens benjamin slagter-

lærlingen en kammerat og bød ind som chauf-

før, for de godt brugte skurbisser. 

Nye græsgange 

Det er befriende at se  hvordan tingenes tilstand 

ændrer sig. Sidste år blev der fanget fisk på 5 

pladser som det for bare 6 - 7 år siden var var 

helt utænkeligt at fiske på. Nemlig Bro, Bethes-

da, Kødtønden, Skydebanen og Holster odde. 

Samtidigt blev der kun fanget 2 fisk på den klas-

siske Sose odde og det var ikke engang vinder-

fisken. Så med tanke på hvordan fisketiden er 

fordelt, så leverer Sose altså for lidt.  

Faktisk katastrofalt dårligt. 

2016 
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Fakta fra datostatistikken 

1. april. 

Bortset fra en 0 dag i 2004 har vi aldrig fanget 

under 3 fisk 1. april 

 

2.. April. 

Bedste 2. april var i 2009 med 5 fisk. 

Ud af de 4 gange vi før har fisket 2 april, er der 

ikke nogen 0 dage 

 

3. april. 

Bedste 3. april var i 2001 med 8 fisk 

 

4. april. 

Vi har aldrig fanget fisk d. 4. april. 

 

5. april. 

Blev Slagters vinderfisk fra 2014 fanget 

 

6. april. 

Klubrekorden er fanget 6 april 2006 

 

7 april. 

Den sorteste dag i klubbens historie  

(Nimmers 4.75 kg. Kakkelovnsrøret fra Sose 

som fik en på frakken) 

Bedste 7. april var i 2001 med 7 fisk. 

 

8 april. 

Storken har aldrig forladt Bornholm d. 8 april 

uden alle 3 pokaler i rygsækken. 
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Ugens fiskeri 

Dato Vægt Længde Agn Fiskeplads Klokkeslæt 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Formiddag Eftermiddag 

 Fiskeplads Antal fisk Fiskeplads Antal fisk 

Lørdag Udrejse   

Søndag     

Mandag     

Tirsdag     

Onsdag     

Torsdag     

Fredag     

Lørdag Hjemrejse 
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2006 

Lige som i år, lå turen i 2006 også på datoerne 

1 –8 april og vi havde dengang base i Brodal. 

2006 var i sandhed et godt år.  

Vi fangede ”kun” 14 fisk. (vi var også kun 8) 

Til gengæld var 5 ud af 14 fisk over 3 kg. Den 

største var Storkens rekord, en dejlig blankfisk 

på 5.61 kg. 

Nimmer fik også en ordentlig krabat på 4,75 kg. 

Dog af en lidt anden kaliber end Storkens. 

Det snakker vi ikke mere om... 

Jeg selv fik min første over 3 kg. (3.16 kg.) den 

blev selvfølgelig landet på ”Larsens Place” og 

var spejlblank lige som Storkens rekord. 

2006 var også Gollums debut år og minsandten 

om ikke debutanten fik en fisk på Sose. Det gav 

blod på tanden. Allerede året efter modtag han 

æselhatten og i 2010 stod han med pokalen for 

flest fisk.. En rivende udvikling knægten var 

igennem. 
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2006 fortsat 

Djo Kokker ventede til næstsidste fiskedag, før 

han som den eneste formåede at fange en fisk, 

på en anden plads end Sose odde. Han tog til 

lufthavnen og nakkede denne på 1,65 kg. 

Den samlede fangst fordelte sig som vist i oven-

stående tabel og selv om 14 fisk ikke lyder af så 

meget, så vil jeg gerne bytte det år, for andre 

hvor der er landet flere fisk. 

Navn Antal fisk 

Storken 4 / (2 over 3 kg.) 

Nimmer 3 / (2 over 3 kg.) 

Don Larsen 3 / (1 over 3 kg.) 

Slagter 2 

Djo Kokker 1 

Gollum 1 

Pastoren 0 

Ørnen 0 

Websiden for 2006 


