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Kære medlemmer

Så er den lange ventetid endelig overstået og fiskesæso-
nen er for alvor kommet i gang.

Næsten hele vores stolte flåde er på vandet igen og 
forhåbentlig i flittig brug. Rungstedbåden sank des-
værre i vinterens løb med en ødelagt motor til følge. 
Forsikringen dækker heldigvis, så vi får båden retur fra 
reparatøren i sejlklar stand, endnu har vi dog ikke dato 
herfor. 

Enkelte medlemmer har hen over vinterperioden be-
nyttet sig af foreningens vinterbåde på søerne bl.a. med 
flotte, flotte aborrefangster til følge. Det bliver spæn-
dende, at følge hvordan den nye sæson vil udvikle sig.

Men det er jo nu i forårs- og forsommertiden, vore 
faciliteter er allerskønnest. Og også nu hvor fiskelysten 
for de fleste er størst.

Knæk og bræk til alle der be-
væger sig ud på vandene i den 
kommende tid. Ikke mindst til 
de medlemmer, der deltager i 
vore konkurrencer på Furesø og 
Søndersø.

Foråret har vist sig fra sin 
milde og gode side – til glæde ikke mindst for de af 
os, der har deltaget i klargøringen af bådene. Godt vejr 
letter jo dette arbejde rigtig meget.

Jeg håber, at det fine vejr varer ved ind i fiskesæ-
sonen.

Anders
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Referat af Lystfiskeriforeningens 133. ordinære  
generalforsamling, torsdag d. 28. marts 2019

Fotos: Tue Askaa

Formanden, Anders Vernersen bød velkommen til 
medlemmerne samt æresmedlemmerne Ters, Poul 
Hansen, Kaj Nielsen, André Weirup, Bent Frøslee 
Laursen og Ulf Hansen. Vores ældste æresmedlem, Jør-
gen Hansen, måtte desværre også i år melde afbud – på 
grund af dårligt helbred. Jørgen interesserer sig stadig 
rigtig meget for foreningen og spørger meget til den. 
Han sender sine bedste hilsner. Jørgen fyldte 95 i de-
cember måned. 

Desuden velkommen til vores gæster, formand Sø-
ren Rath og Lasse Petersen fra Ringsted Sportsfisker-
forening samt formand Klaus Vestergaard og Carsten 
Ryby fra Nive å’s Lystfiskerforening. Tak for sidst til 
Ringsted Sportsfiskerforening. Overinspektøren og jeg 
deltog i deres generalforsamling for to uger siden. Vel-
kommen til jubilarer, hædersgæster og vores årscham-
pions.

Dagsordenens punkt 1, valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Gert Bendix Christensen, der blev 
valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget 
og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt ind-
varslet. Formanden fik herefter ordet.

Formandens beretning for 2018, det 132. fiske-år
Af martsnummeret af Tidende, der både er udsendt 
med fodpost og offentliggjort på hjemmesiden, frem-
går bestyrelsens skriftlige beretning samt årsregnskabet 
for foreningen. 

Konklusionen herfra er, at foreningen holder sig i 
fin stand, trods sin høje alder. Der er ikke ”knogleskør-
hed” i hverken aktiviteter, faciliteter eller økonomi.

Mere herom, når vi lige har taget os et øjeblik til at 
tænke over og mindes de syv af vores kammerater, der 
er gået bort siden sidste generalforsamling. Det drejer 
sig om: 

Per Jacobsen, Axel Willumsen, Erik Kragh Jen-
sen, Knud Nielsen, Per Dechmann, Ole Kallerup og 
endelig Lars Ulrik Wandel, som jeg lige dvæler lidt 
ved. Lars Ulrik var foreningens formand i en 10-årig 
periode, 1991-2001. Kaj Nielsens fine nekrolog blev 
bragt i septembernummeret af Tidende. Jeg nåede selv 
kun at møde Lasse få gange, men han gjorde et umid-
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delbart og stort indtryk på mig på trods af sit meget 
afdæmpede væsen. Lasse havde et kæmpestort hjerte 
for foreningen. LF fyldte virkelig meget i hans liv – og 
jeg tror godt, jeg tør sige, at det modsatte også har væ-
ret tilfældet. Jeg ved, at Lasse i medlemsskaren havde 
flere gode fiskekammerater, der sikrede, at han kom 
på vandet også i sine sidste år. Altid venlig, altid snak-
kesalig, i høj grad også over for mig – jeg blev kort sagt 
taget rigtig godt imod, taget under hans vinger. Det lå 
Lasse på sinde, at foreningen fik overdraget nogle af 
de effekter, han havde samlet gennem et langt liv. Det 
nåede vi ikke før han døde. Efter hans død mødtes vi 
med hans familie, som ville aflevere de ting, som Lasse 
havde tiltænkt foreningen. Vi planlægger et arrange-
ment til efteråret, og her vil vi bl.a. bortauktionere no-
get af det modtagne fra Lasse til fordel for foreningen. 
Mere herom i Tidende.

Foreningen kondolerer til de efterladte.
Lad os rejse os for at ære og mindes vores afdøde 

kammerater, som nu er hos Den Store Fisker! 
Æret være deres minde. 
I vores 132. fiskeår oplevede vi en helt utrolig sæ-

son, så knastør og solrig, at vi ved flere stationer nær-
mest selv skulle have vand med for at komme ud at fi-
ske. Trods de begrænsninger, den lave vandstand med-
førte, blev det et rigtig godt fiske-år med rig mulighed 
for at nyde vores mange fine faciliteter. 

Også i år skal lyde en stor tak til inspektørkorpset 
på stationerne. Det gode vejr i sæsonen har – i hvert 
fald i forhold til året forud – gjort deres arbejde lidt 
lettere. 

Tak til de mange medlemmer, der medvirker til 
at holde stationer og materiel i fin stand. Og skulle 
der sidde én og anden med lyst til at gøre en indsats 
i foreningen, eller ”måske kender en, der kender én”, 
skal I ikke holde jer tilbage. Der er altid brug for flere 
hænder, der vil gøre en indsats til gavn og glæde for 
foreningen og medlemmerne. Der findes altid mange 
og meget forskellige opgaver, der skal løses.

Vores inspektører og opsynsmænd fik med hjælp 
fra flinke medlemmer bådene i vandet til sæsonstarten. 
Min oprindelige tekst her lød: ”heldigvis blev sæsonen 
afviklet uden alvorlige skader på materiellet, og bådene 
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er på de fleste stationer nu taget på land”. Denne for-
mulering viste sig at være ”hybris”. ”Nemesis” kom den 
7. marts, hvor den ene af vores havjoller, inklusiv en af 
vores helt nye 30 HK motorer, sank i Rungsted Havn 
– en bitter pille. 

Videre i teksten vil jeg gerne takke for samarbej-
det til Ringstederne, som hjalp os i forbindelse med 
bådoptagningen den 15. december. Der holdt sgu en 
stor lastbil med en endnu større kran parat. Det var 
effektivt. 

Nu afventer vores både forårets vedligeholdelses-
indsats og vores Rungstedbåd- og motor en lidt større 
omgang.

Vi har ganske mange ”vinterbåde”, som flere steder 
anvendes flittigt. I den forgangne vinter har der jo hel-
ler ikke været mange ”lukkedage” pga. frost og is.

På motorfronten yder André Weirup, som run-
dede 80 år den 3. marts (endnu en gang stort tillykke, 
André), fortsat en kæmpe indsats. Motorerne bliver 
serviceret regelmæssigt i sæsonen, så vi er utroligt for-
kælede på dette punkt. Vi køber os dog nu til stan-
dardvedligeholdelsen af 6 HK motorerne ”ude i byen”, 
mens de store motorer fortsat sorterer under André.

På båd- og motorfronten vil jeg nævne, at der er 
investeret i to 30 HK Yamaha motorer til Helsingør-
bådene. Vi råder derfor ved indgangen til 2019 sæso-
nen, og nu må vi nøjes med ”forhåbentlig”, over fire 
velmotoriserede Øresundsbåde, som vil være sejlklare 
til sæsonstarten. 

Vi har tonet lidt ned på indkøb af nye joller i det 
sidste par år. Til gengæld har vi sat et renoveringsforløb 

i gang af Ejvindjollerne. Den første er retur i Holte, 
hvorfra også den næste er sendt på ”værft”. Vi får gen-
nemrenoverede både retur for ca. 15.000 kr./stk. Nye 
Rudkøbingjoller koster ca. 60.000 kr./stk., så der er 
vist både sund fornuft og god økonomi i løsningen. 
Og det er altså fint arbejde! Den nysgerrige/interesse-
rede kan kigge forbi Holte og se resultatet af sådan en 
omgang.

Monteringen af faste beslag til frontmonterede 
Minn-Kota elmotorer er tilsyneladende populært. Vi 
har imidlertid ikke været hele vejen rundt endnu. Vi 
har 25 både mere, hvor det giver mening at montere 
disse beslag. Det arbejde er nu sat i gang. Tak til vores 
Søllerødinspektør, Torben Christensen, som har været 
en stor hjælp i denne forbindelse.

Planerne om at placere motorer hos et medlem 
”sydpå” til benyttelse på saltvandvandstationerne der-
nede er ikke gennemført. Årsagen er blandt andet, at 
Kalvehavestationen nu er nedlagt på grund af for ringe 
anvendelse. Kun tre tegninger var registreret i 2018, 
da vi traf beslutningen. Og det er for lidt til at holde 
en station i gang med båd, opsyn og havneplads. Også 
Præstøbåden anvendes i meget begrænset omfang, og 
bliver den næste, vi må gøre os overvejelser om. Så 
brug den nu! Den har i øvrigt også lige været ”over-
svømmet”.

Stegestationen er stadig fint benyttet, selvom fiske-
riet i Noret tilsyneladende er vigende. 

Vi ansøgte sidste år Næstved Kommune om del-
tagelse i et forsøg med anvendelse af elmotorer på 
Tystrup Sø/Susåsystemet. Efter en længere sagsbe-
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handling blev ansøgningen afvist med baggrund i et 
gammelt protokollat, der udelukker al motorbrug til 
fritidsformål i området – af hensyn til fuglelivet. Vi må 
derfor igen henlægge sagen, men skulle der på sigt vise 
sig en ”sprække” reglerne, tager vi naturligvis fat igen.

Sidste år nævnte vi også, at der er taget et initiativ 
til at bringe mallen tilbage i den danske fauna. Der er 
udvikling i sagen, en ny forening, Danske Mallefiskere, 
har set dagens lys. Vi holder os naturligvis orienterede 
i forhold til udviklingen.

Endelig skal det nævnes, at vi også i år har fulgt op 
på og fornyet fiskeriaftaler på vandene.

Præmiefisk m.v.
I 2018 har især aborrefiskeriet på Esrum Sø været helt 
i særklasse.

Men vi starter med gedderne, hvor 33 præmiefisk 
blev anmeldt i 2018. Årschampionatet går til Klaus 
Vestergaard for en gedde på 11,35 kg. Gedderne nå-
ede ikke helt op i den vægtklasse, vi har set gennem 
de senere år.

Aborrefiskeriet har derimod været fantastisk – og 
det er fortsat hen over vinterperioden. Der er anmeldt 
18 medaljefisk. Hele 3 på mindst 2 kg og endnu 3 me-
get tæt på denne vægt (den ene var så ikke en medal-
jefisk, fangeren havde allerede brugt sin ”kvote”). Jess 
Glargaard har atter fanget årets største, i 2018 på hele 
2,100 kg, og sikrer sig dermed igen årschampionatet. 

Der er før fanget mange store aborrer, men ikke i 
samme vægtklasse som i 2018. Det er virkelig flot. 

I 2018 er der kun anmeldt 3 sandarter. Og igen 
var det Furesøen som leverede årets champion fisk. Det 
er endnu en gang vores inspektør på Holte-stationen, 
Anders Boes, der løber med laurbærrene for sandart. 
De to andre sandarter er fanget i henholdsvis Tystrup 
Sø og Søndersø.  

Jeg synes da lige, at det er værd at skyde ind, at 
vores inspektør ved Arresø, Torsten Hviid, i Ramløse 
Havn til årets havnedag, så en gigantisk sandart på hele 
11,7 kg. Fanget af erhvervsfiskeren – hvorfor er det 
lige, at vi ikke kan fange noget i den sø?! 

Der er totalt set indberettet næsten dobbelt så 
mange medaljefisk som i 2017. Helt ringe har fiske-
året altså ikke været.

Beretningen vedrører jo 2018, men jeg vil ikke 
undlade at kommentere på, at der allerede nu er rap-
porteret flere og større aborrer i 2019 end i 2018 – der 
er også allerede fanget en større gedde end i hele 2019.

Vores tidligere næstformand og redaktør, Kaj Niel-
sen, har foretaget en opgørelse af fangsterne og bådan-
vendelsen, ud fra årets rapportbøger fra stationerne. 
Rapportbøgerne afslører en svag stigning i benyttelsen 
af vores både i forhold til lavpunktet i 2017. De er be-
nyttet 2969 gange i årets løb. Men der er rigtig langt 
op til tallene for 2016, hvor bådene blev brugt hele 
4993 gange.

Konkurrencer i årets løb
Vores flagskibskonkurrence i foreningen, Furesøkonkur-
rencen, blev i 2018 afviklet den 9. juni, og atter blev der 
”kun” fanget gedder i konkurrencen. Christian Karlsen 
vandt og er derfor Furesøpokal-pudser i øjeblikket. 
Christian fangede en flot gedde på 8,5 kg. Stor tak til 
Frederiksdal-stationen for afviklingen af det efterfølgen-
de grill-arrangement og til Steen Lyngsø, Per Ekstrøm 
og Per B. Larsen for planlægning og dommergerning i 
forbindelse med konkurrencen. En tak skal også lyde til 
præmiesponsorerne, Hvidovre Sport, Fisk og Fri samt 
Sport Dres. I 2019 er det 100 år siden, konkurrencen 
blev afviklet første gang. Sæt derfor kryds i kalenderen 
d. 8. juni allerede nu. Allerede nu vil vi afsløre, at kon-
kurrencereglerne er ændret, så det bliver muligt at med-
tage gæster i bådene. Gæster vil deltage på lige fod med 
medlemmerne. Tiltaget gøres for at imødekomme flere 
medlemmers forslag herom. Et stille håb kunne jo være, 
at nogle af gæsterne får øjnene op for herlighederne i 
vores forening ved samme lejlighed.

Samme dag som Furesøkonkurrencen blev også 
skallefiskekonkurrencen ved Gentofte Sø afviklet. Tor-
ben Wilken var drivkraft bag denne konkurrence, som 
han har været det i en årrække. Igen en succes, omend 
fangsterne var relativt beskedne. Jeg vender tilbage til 
skallefiskekonkurrencen og Torben Wilken lidt senere.

Geddekonkurrencen på Søndersø, der i år kan fejre 
10-års jubilæum, blev afviklet første lørdag i maj og 
med godt resultat. Trods de biomanipulationslignende 
indgreb, der er foretaget i søen, og rygter om fisketomt 
vand, var der alligevel pæne fangster til deltagerne. To 
6 kg’s gedder var dagens største fisk. Inspektør Werner 
Larsen måtte derfor foretage lodtrækning om første-
pladsen. Her trak vores tidligere overinspektør, Ters, det 
”længste strå” eller rettere den længste tændstikstump.

Endelig skal nævnes Esrum Open. En åben konkur-
rence for alle lystfiskere på Esrum Sø, som HLF, SU, 
vores venner i Nive Å’s Lystfiskerforening og vi (med 
Teunis Jansen som tovholder) står for. Her gjorde LF’s 
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medlemmer det rigtig godt. Samlet vinder blev dog Lars 
”Frø” Nielsen fra Farum LF, med Klaus Vestergaard, 
NÅL og LF, lige i hælene. I klubkonkurrencen sejrede 
LF suverænt med ca. 3 gange så mange point som klub-
ben på 2. pladsen. Tak til de medlemmer, der repræsen-
terede LF ved anmeldelse af deres fangster.

Medlemmer
Foreningen havde ved udgangen af 2018 769 medlem-
mer. Desværre betyder det, at medlemstallet er faldet 
med 13 i årets løb.

I 2019 kan vi fejre 13 jubilarer i foreningen, alle 
for 25 års medlemskab.

Stort tillykke til jubilarerne: Steffen Arendrup, 
Jens Berentsen, Albert Berg, Ivan Ganer, Søren Ho-
noré, Torsten Hviid, Niels Buch Jørgensen, Birger Fløe 
Kristjansen, René Christian Odér, Jesper Petersen, Ka-
are Teilmann, Claus W. Tornøe og Henrik Tørnquist, 
som egentlig ikke burde være med på listen i år, Henrik 
har dog 25 års jubilæum som ”Tørnquist”.

Udfordringer
Det siger sig selv, at et vigende medlemstal på sigt kan 
blive en udfordring for foreningens livskraft og øko-
nomi. Vi vil i det kommende år overveje tiltag til at 
imødegå denne udvikling. Tilgang af nye, ivrige og 
dygtige ”brave” er altafgørende for foreningen.

Thomas Nolfi har i det forløbne år spillet ind med 
en Facebook-side, som nu giver os gode muligheder 
for at kunne tromme medlemmerne sammen med et 
direkte og kort varsel, f.eks. til opgaver på stationerne. 
Tak for det, Thomas.

Sidste år nævnte vi bookingsystemet som den helt 
store udfordring. Ikke mindst fordi vi var pressede i 
forhold til sæsonstarten. Vores næstformand og sekre-
tær, Per Ekstrøm, fulgte udfordringen til dørs, så vi i 
hele 2018-sæsonen har haft et aldeles velfungerende 
system til rådighed. Bookingsystemet er helt centralt 
for foreningens virke. Og det er faktisk et helt admini-
strationssystem, som vi mener at kunne få endnu mere 
glæde af fremadrettet. Vi er lige nu i proces med at 
gøre bookingsystemet til vores medlemskartotek. Det 
er lidt mere effektivt og sikkert med ét system fremfor 
tre til håndtering af kartoteksoplysningerne i forenin-
gen.

I det forgangne år indgav vi en skriftlig klage til 
driftsselskabet Novafos, der står bag kloakeringen i 
Holte, på grund af de kun alt for velkendte lugtgener 

ved Holtestationen. Dette betyder, at vi kan følge sa-
gen på tætteste hold. Klagebrevet giver os aktindsigt i 
sagen. Lige nu ser der dog ud til at være endnu større 
udfordringer med kloaksystemet i Holte end forudset. 
Novafos har nemlig – pga. stort brud i kloakledningen 
over til Stavnsholt – iværksat et større renoveringsar-
bejde ved anlægget. Vi følger udviklingen og håber, 
renoveringsarbejderne ender med også at løse vores 
lugtproblemer, ellers er vi som nævnt beredt til at tage 
fat igen.

Foreningen har fået tilladelse til at opføre en bå-
debro i Gyrstinge Sø. Det vil lette adgangen til fiskeri 
på søen. Vi prøver at skaffe lidt støttepenge til projek-
tet, idet broen skal være åben for offentligheden. Vores 
overinspektør, Lars Francker, har indhentet et tilbud 
på en bro, som efter planen opføres i løbet af det kom-
mende år. I bestyrelsen afventer vi dog lige reaktioner-
ne på de støtteansøgninger, der er sendt ud.

Arrangementer
Der blev i marts afholdt ordinær generalforsamling 
med forudgående middag for medlemmer og gæster. 
Vi har som nævnt deltaget i Ringsted Sportsfisker-
forenings generalforsamling. Der er afholdt torsdags-
møder i Holte, og seniorklubben har traditionen tro 
afholdt både fisketure og sociale arrangementer. Som 
traditionen byder, har bestyrelsen afholdt sin årlige be-
fiskning (som så ofte før også i år af Esrum Sø) med 
deltagelse af nogle af de medlemmer, som har gjort en 
ekstraordinær indsats i årets løb, eller som vi prøver 
at lokke med i bestyrelsesarbejdet. Der er afholdt an-
despil samt inspektørmøde/julefrokost for inspektører 
og opsynsmænd i november. Den årlige grejauktion er 
foreløbig sat på ”stand by” på grund af mangel på salg-
bart grej, men vi forsøger at afholde et arrangement for 
medlemmerne i det kommende efterår. 

Værd at bemærke er også, at vi i de senere år har 
haft en stand på Dansk Grejsamlerforenings loppemar-
ked på Bellahøj. Denne eksponering af foreningen har 
givet enkelte nye medlemmer. Vi deltager igen i år i 
arrangementet. Besøg os gerne på standen.

Uddeling af årschampionater og hæderstegn
Klaus Vestergaard for en gedde på 11,35 kg fra Furesø-
en. Jess Glargaard for en aborre på 2,100 kg fra Esrum 
Sø og Anders Boes for en sandart på 7,250 kg også fra 
Furesøen. Alle tre får deres navn på foreningen ”Bræt 
of Fame”, som hænger på stationen i Holte.
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Herefter uddeltes øvrige medaljer for præmiefisk. 
Listen over disse fremgår af martsnummer af Lystfiske-
ri-Tidende side 18840.

Og nu tilbage til Gentofte Sø – og Torben Wilken, 
kom lige herop. For dit utrættelige arbejde med skalle-
fiskekonkurrencen i Gentofte Sø og den goodwill dette 
har medført for foreningen, har vi i bestyrelsen beslut-
tet at tildele dig en æreslærke med tilhørende fyld. Vi 
har fra foreningens side – i samråd med dig – valgt 
at trække os ud af skallefiskekonkurrencen efter 10 år. 
Om den fortsætter i et nyt set up, ved jeg endnu ikke. 
Men herfra skal i hvert fald lyde en stor tak til Torben 
– du har ydet en kæmpe indsats.

Torben Wilken tak-
kede for anerkendelsen og 
sagde at han var taknem-
melig for den tillid besty-
relsen havde udvist ham 
ved at lade ham stå for 
arrangementet i alle åre-
ne. Han rettede herunder 
også en tak til den tidli-
gere formand, Bent Frøs- 
lee Laursen, der oprinde-
ligt havde bakket op om 
idéen.

Bestyrelsen
For bestyrelsens vedkommende har året været ganske 
hektisk. To medlemmer fratrådte i ”utide”. Vores tid-
ligere næstformand, Per Mikkelsen, udtrådte af både 
bestyrelsen og foreningen grundet et nyt job i England, 
mens vores nu tidligere overinspektør Henrik Bahrens-

cheer fratrådte i september. En stor, stor tak til både 
Per og Henrik for det store arbejde, de begge har lagt i 
foreningens ledelse.

Bo Guldager og Lars Francker er herefter indtrådt i 
bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig på ny med 
Per Ekstrøm som næstformand og sekretær, mens Lars 
Francker har overtaget posten som overinspektør. Ikke 
mindst Lars er blevet ”kastet for løverne”, mens Bo har 
påtaget sig flere opgaver i forbindelse med de altid lø-
bende forsøg på forenkling og forbedring af vores ad-
ministration. Tak til jer begge for at træde til.

Vores nyhedsformidling er for en stor del sket gen-
nem Lystfiskeri-Tidende, som udkom otte gange i årets 
løb. En anden vigtig kanal er hjemmesiden, hvor Per 
Ekstrøms ustoppelige ”skrivekløe” har skabt en fin 
”omsætning” i nyhederne i det forgangne år. Send nu 
noget til Per! 

Bestyrelsen vil gerne takke for godt samarbejde til 
mange sider i det forløbne år. Det gælder som nævnt 
vores inspektørkorps, bådprotokollen/Hvidovre Sport, 
vores bogholderi ved revisor Jørn Erik Schmidt, forenin-
gens to interne revisorer, Bent Lauge Breiting og René 
Letvad og vores venskabsforeninger, Nive Å og Ringsted.

Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en tak til 
medlemmerne for, at denne forening fortsat er fanta-
stisk. Og jeg vil gerne takke bestyrelseskollegerne for 
indsatsen og det engagerede samarbejde.

Der var ingen kommentarer til formandens beret-
ning, der blev mødt med klapsalver.

Ad. 3. Regnskab
Kassereren, Ole Clemens Petersen, gennemgik det re-
viderede regnskab for 2018 og kommenterede de vig-
tigste poster. Der var ingen kommentarer fra salen, og 
regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad. 4. Fastlæggelse af indskud og kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret indskud og kontingent, 
som kassereren motiverede med årets regnskab. Det 
blev godkendt med akklamation.

Ad. 5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde foreslået opdatering af foreningens 
love, som fremover benævnes ”vedtægter”, da der er 
tale om en forening. Per Ekstrøm gennemgik på veg-
ne af bestyrelsen ændringerne, der havde til formål at 
bringe vedtægterne/lovene ajour med de faktiske for-
hold i samfundet. Ændringerne fremgår af Lystfiskeri-
Tidende side 18835 og 18836.
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Blandt andet eksisterer hverken Frederiksborg eller 
Københavns Amter mere, ligesom udtræk fra forenin-
gens bankkonto ved check ikke længere er muligt. Frem-
tidig skal alle ved indmeldelse, både tidligere medlem-
mer, ungdomsmedlemmer betale fuldt indskud. Endelig 
kan bestyrelsen selv bestemme proceduren for admini-
stration af medlemsrestancer. Der var ingen spørgsmål 
eller kommentarer til gennemgangen. De foreslåede æn-
dringer blev godkendt med akklamation.

Ad. 6. Valg til bestyrelsen
Efter tur afgår Signe Boes, Steen Lyngsø og Ole Cle-
mens Petersen. Alle tre var villige genvalg. Desuden ny-
valg af Lars Francker og Bo Guldager. Begge er indtrådt 
i bestyrelsen i årets løb, som følge af at Per Mikkelsen 
og Henrik Bahrenscheer begge har forladt bestyrelsen i 
utide. Dog skal én af de fem foreslåede kun vælges for 
ét år og ved lodtrækning, jfr. § 7, stk. 2 i vedtægterne 
skal Steen Lyngsø kun vælges for ét år. Alle blev valgt 
med akklamation. 

Ad. 7. Valg af suppleanter
Efter tur afgår – idet suppleanter vælges for ét år ad 
gangen – Kristoffer Dalhoff og Niels Buch Jørgensen. 
Bestyrelsen foreslår derfor genvalg af Kristoffer Dalhoff 
og Niels Buch Jørgensen samt nyvalg af yderligere to 
nye suppleanter, da foreningens love ikke har begræns-
ninger i antallet af suppleanter. Bestyrelsen foreslår valg 
af Thomas Nolfi og René Odér. Alle blev valgt med 
akklamation.

Herefter meddelte dirigenten, at der var en kort 
pause, så bestyrelsen havde mulighed for at konstituere 
sig. Kort efter blev generalforsamlingen genoptaget og 
Anders Vernersen meddelte, at bestyrelsen havde kon-
stitueret sig som følger:

Formand: Anders Vernersen

Næstformand:  Bo Guldager

Kasserer: Ole Clemens Petersen

Sekretær  
og nyheds-/webmaster: Per Ekstrøm

Redaktør  
af Lystfiskeri-Tidende: Signe Boes

Overinspektør: Lars Francker

Båd- og Miljøudvalg: Steen Lyngsø

Præmiefisk: Per B. Larsen

Ad. 8. Valg af revisorer
Efter tur afgår – interne revisorer vælges for ét år ad 
gangen – Bent Lauge Breiting og René Letvad. Begge 
var villige til genvalg, og blev valgt med akklamation.

Ad. 9. Eventuelt
Dirigenten gjorde opmærksom på, at alt kan tages op, 
men intet besluttes.

Anders Boes spurgte på vegne af en ven, som der 
havde været involveret i en episode med et andet med-
lem. Vennen og det andet medlem havde efterfølgende 
modtaget en irettesættelse/advarsel, men denne advar-
sel indeholdt ingen tidsfrist, hvorfor Anders Boes ville 
vide om det var almindeligt, eller om den kunne træk-
kes tilbage. Formanden svarede at han sammen med 
Anders Boes eller hans ven gerne ville se på sagen. Des-
uden sagde formanden, at advarslen nok burde have 
indeholdt en tidsfrist.

Per Plenge spurgte til benyttelsen af bådene på 
Øresund i vinterperioden. Det er ærgerligt se bådene 
ligge i havn på en vindstille dag, hvor man gerne vil 
ud at fiske.

Overinspektøren svarede, at bestyrelsen gerne ville 
se på sagen, da der både var forsikringsmæssige og sik-
kerhedsmæssige forhold, der skulle tages højde for. Li-
gesom den nordlige del af Øresund i vinterperioden 
var et farvand, man skulle have respekt for. 

Christian Karlsen spurgte, om man skulle have 
speedbåds-kørekort for at sejle med Øresundsbådene. 
Bestyrelsen svarede, at det ikke var nødvendigt, da både-
ne blev fremdrevet med en motor på maksimalt 30 HK.

Da ingen derefter ønskede ordet, spurgte dirigen-
ten formanden om han måtte afslutte generalforsam-
lingen. Det måtte dirigenten ikke før afslutningsri-
tualet med et trefoldigt leve for Lystfiskeriforeningen 
var gennemført. Herefter fik dirigenten tilladelse til af 
slutte generalforsamlingen.

Referent Per Ekstrøm

Facebook
Lystfiskeriforeningen anno 1886
HUSK at melde jer ind i vores Facebookgruppe, 
så I ikke går glip af aktiviteter, konkurrencer mm. 

i foreningen. 

Administrator Thomas Nolfi



18872

LF præmiefisk pr. 30. april 2019

Dato: Fiskeart:  Fanger: Vægt: Fiskevand:  Redskab: Vidne:
02.03.19 Gedde Gert Bendix Christensen 62.7 11,700 Bagsværd Sø Wobler Niels Boes
28.03.19 Gedde Morten Manniche 262.08 10,100 Furesøen Agn Mads Lemming
26.03.19 Gedde Cato Jürgensen 201.51 8,000 Furesøen Agn Klaus Vestergaard

21.02.19 Aborre Mikkel Altmann 3.6 2,210 Esrum Sø Agn Anders Fjord
18.02.19 Aborre Flemming Madsen 259 2,150 Esrum Sø Pirk Leo F. Hansen
21.02.19 Aborre Mikkel Altmann 3.6 2,110 Esrum Sø Agn Anders Fjord
15.02.19 Aborre Ulrik Hansen 129.99 2,050 Esrum Sø Jig Niels Buch Jørgensen
18.02.19 Aborre Flemming Madsen 259 2,050 Esrum Sø Pirk Leo F. Hansen
15.02.19 Aborre Klaus Vestergaard 405.05 1,830 Esrum Sø Pirk Torben Christensen
15.02.19 Aborre Klaus Vestergaard 405.05 1,525 Esrum Sø Agn Ulrik Hansen

11.03.19 Sandart Ricki Larsen 237.5 7,360  Tissø Vertikal Ulf Hansen
30.03.19 Sandart Niels Buch Jørgensen 205.8 6,200 Furesøen Jig Mark Buch Jørgensen

Geddemadammen her på 10,10 kg fanget af Morten 
Manniche, gjorde en ellers sløj dag meget bedre. Den 
flotte hunfisk havde allerede været på leg og var tyde-

ligt uden rogn og med gydeskader på halen.  
Foto: Mads Lemming 28.03.2019

Mikkel Altmann har på en skalle fanget denne enorme 
og flotte aborre på hele 2,210 kg i Esrum Sø. Ny rekord i 
LF. Mikkel aspirerer med denne krabat til ”Stor Cham-
pion” mærket for aborrer.  
Foto: Anders Fjord 21.02.2019

Ricki Larsen har lagt sig klart i toppen på 
præmiefiskelisten med denne rigtig store sand-
art fra Tissø på hele 7,360 kg. Den store fisk 
blev fanget ved vertikalt fiskeri.  
Foto: Ulf Hansen 11.03.2019
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På www.fiskogfri.dk
kan du bestille et prøve-
abonnement, og se de
mange spændende tilbud!
Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf. 33 11 14 88

Abonner på Danmarks
mest læste lystfisker-
magasin.
Bladet udkommer
10 gange om året,
og er skrevet af nogle
af landets mest
erfarne lystfiskere.

Nr. 1. Februar 2015. Sek. kr. 69.00. Nok. kr. 64.00. DK kr. 59.50 w
w

w
.fiskogfri.dk
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PIRKEFISKERI
EFTER TORSK

KYSTGUIDE:

FAST FISK I FAXE
TOPEFFEKTIVE
TANGLOPPER

ÅHAVØRRED I SVERIGE:

HERLIGE
HOSSMOÅN

SÅDAN GØR DU:

SOFTBAITS
OG GRUMME
GEDDER

HAVFISKERI PÅ
NEW ZEALAND

KYSTFLUESTRATEGI:

MED SPINNESTANGEN

I BAGHÅNDEN

Ann. til Lystfiskeri-Tidende:Layout 1 30/11/15

TRÆT AF AT SLÆBE 
PÅ TONSTUNGE 
BATTERIER?

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648 
Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370

info@fiskegrej.dk  •  www.fiskegrej.dk
       Følg os på facebook.dk/sportdres

TRÆT AF AT SLÆBE 

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648 

Så skulle du overveje et 
Rebelcell Lithium-Ion batteri

Et 12V 50Ah Rebelcell batteri svarer til et 
12V 105Ah blybatteri.
Vægt: 5 kg.
Opladningstid: Under 6 timer.
Fås også i 11Ah, 25Ah og 100Ah.

Læs om seniorerne på 
www.lystfiskeriforeningen.dk

Seniorgruppen:
Ole Hjardemaal, 

Farum Hovedgade 43 B, 
3520 Farum. 

Telf.: 4043 4395
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Furesøkonkurrencen 2019
Foto: Arvid Kiertzner 24.05.18

Tidspunkt og tilmelding:
Punkt 1:
Lystfiskeriforeningen afholder den 116. fiskekonkur-
rence på Fure- og Vejlesø lørdag den 8. juni fra kl. 
06.00 til kl. 13.00.

Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal 
ske senest torsdag d. 6. juni kl. 15.00 på mail: 
fureso@lystfiskeriforeningen.dk, eller telefonisk til 
Steen Lyngsø tlf. 22 54 81 85.

Ved anmeldelse bedes opgivet, om deltagelse sker fra 
egen båd. Ved telefonisk anmeldelse vil deltagere, der 
benytter foreningsbåd, kunne få opgivet nummeret på 
den tildelte båd.

Det anbefales deltagere, som ønsker at fiske sam-
men, at træffe aftale herom inden anmeldelse, således 
at anmeldelse kan ske for hvert bådelaug. Anmeldelse 
om deltagelse i det afsluttende arrangement på statio-
nen i Holte skal ske samtidig med tilmelding.

Af hensyn til eventuel aflysning på grund af vejrlig, 
skal der opgives et telefonnummer, hvor det er muligt 
at kontakte deltagerne.

Anmeldelse om deltagelse i foreningens både kan 
naturligvis kun modtages, så længe der er ledige plad-
ser. Til konkurrencen kan der ikke gennem bådproto-
kollen tegnes båd ved stationerne i Holte og Frederiks-
dal. Bemærk at egne motorer der påsættes foreningsbå-

de uden fastmonteret foreningsmotor, enten skal være 
elmotorer eller benzindrevne 4-taktsmotorer.

Fiskeregler:
Punkt 2:
Deltagerne kan forlade Furesøstationerne kl. 06.00 for 
at påbegynde fiskeriet.

Afkrydsning for kontrol af fremmøde sker gennem 
en af dommerudvalget udpeget kontrollant på statio-
nerne i Holte, Tyvekrogen, Sneglehuset og Frederiksdal.

Der udleveres samtidig et skilt, som skal anvendes 
hvis man ønsker genudsætning og derfor selv skal re-
gistrere fangsten. Deltagerne er selv ansvarlige for at 
få udleveret skiltet. (Se nærmere under registrering af 
fangsten, punkt 11).

Punkt 3:
Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl. 
05.45 til kl. 06.15.

Forsinkede både skal tilmelde sig ved dommerbå-
den, der bærer signalflagene LF. Dommerbåden vil til 
kl. 08.00 være på Storsøen. Herefter er eftertilmelding 
ikke mulig. Skipper på dommerbåden er Per Ekstrøm.

Punkt 4:
Efter starten er omstigning fra én båd til en anden ikke 
tilladt.

Punkt 5:
Enhver får fangsten på sine egne redskaber. Af kam-
meratlige hensyn ventes det, at disse regler bliver over-
holdt.

Punkt 6:
Gæster må gerne medtages både i foreningens og i pri-
vate både og deltager på lige fod i konkurrencen med 
medlemmerne. Børn under 15 år deltager i en sidelø-
bende børnekonkurrence. Tilmelding til børnekonkur-
rencen er nødvendig.

Punkt 7:
Konkurrencen slutter kl. 13.00 præcis. Slutsignal gives. 
Indvejning og/eller registrering af fangsterne på Yacht-
klubben Furesø’s Honnørbro.

En dejlig dag
En stor tak til bestyrelsen

for den flotte hilsen på min
80-års fødselsdag d. 3. marts

 
Med brav hilsen
André Weirup

Inspektør på Esrum
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Punkt 8:
Både, der kommer ind efter kl. 13.00, udgår af kon-
kurrencen.

Punkt 9:
Dommerudvalget består af Anders Vernersen, Per B. 
Larsen og Per Ekstrøm. Dommerne kan deltage i kon-
kurrencen på lige fod med de øvrige deltagere. Ved 
eventuelle tvister der involverer en eller flere af dom-
merne, udpeges blandt deltagerne en eller flere uvildige 
til at afgøre tvisten. Afgørelser truffet af dommerudval-
get kan ikke appelleres.

Registrering af fangsten:
Fangsten kan registreres på 2 måder:
Punkt 10:
Enten ved at fisken fysisk bringes til indvejning ved 
Yachtklubben Furesø’s Honnørbro efter konkurren-
cen. Der kan indvejes både døde og levende fisk. Øn-
sker at man at indveje levende fisk, skal disse, indtil 
indvejningen påbegyndes, opbevares på en for fisken så 
skånsom måde som muligt.

Punkt 11:
Deltageren vejer og registrerer selv sin fisk ude på søen 
for efterfølgende straks at foretage genudsætning. Det 
sker på følgende måde:

Deltageren eller en af ham/hende udpeget person 
foretager straks efter fangsten en nænsom vejning og 
efterfølgende genudsætning.

Fisken skal vejes i en vejeslynge. Ved mindre ek-
semplarer (f.eks. aborrer) kan anvendes en almindelig 
plasticpose.

Fangsten fotograferes liggende på en våd plastic-
pose/afkrogningsmåtte med det deltagerskilt som blev 
udleveret ved registreringen. Fotografering skal ske 
med mobiltelefon, smartphone eller digitalkamera. 
Hver deltager skal selv huske at få et deltagerskilt udle-
veret ved afkrydsningen inden fiskeriets start.

Det er deltagerens pligt at sørge for nænsom og 
hurtig genudsætning. Kan fisken ikke, på grund af ska-
der, ved egen kraft selv svømme ned og væk fra båden, 
skal den medtages for fysisk indvejning. Udsætning af 
fisk uden mulighed for overlevelse medfører diskvali-
fikation.

Punkt 12:
Det henstilles, at de deltagere som løbende registrerer 
fangsten selv, indtelefonerer fangsten, til dommerbå-
den på telefon 30 60 41 48.

Punkt 13:
Der skal ved vejning af fisk anvendes en vægt der om 
nødvendigt skal kunne kontrolleres af dommerne. Ud 
fra de foreviste billeder vurderer dommerudvalget, om 
fangsten kan godkendes.

Punkt 14:
Det er ikke tilladt at anvende de såkaldte ”Lip Grip” 
eller fangstkrog ved landing af fisk der påtænkes gen-
udsat.

Præmiering:
Punkt 15:
Foreningen udsætter præmier for hhv største gedde, 
sandart og aborre.

Gedder skal veje over 2 kg og måle mindst 60 cm. 
Sandarter skal veje minimum 1,5 kilo og måle mindst 
50 cm. Aborrer skal veje mindst 500 gram.

Vinder af den samlede konkurrence er den fisker 
der fanger den fisk af de 3 nævnte fiskearter, som har 
den største procentuelle vægt i forhold til mindstevæg-
ten for kravet til sølvmedaljen, jf. foreningens præmi-
eringsregler. (Vægten på gedden tæller 100 %, vægten 
på aborren tæller 600 %, og vægten på sandarten tæller 
129 %)

Øvrige præmier uddeles efter ovenstående bereg-
ningsmetode.

Furesøpokalen, der er evigt vandrende, vindes af 
det medlem af Lystfiskeriforeningen som fanger den 
fisk med største procentuelle vægt af de 3 fiskearter 

Præmieoverrækkelse og efterfølgende:
Punkt 16:
Kl. ca. 14.30 vil der være præmieoverrækkelse på statio-
nen i Holte. Efterfølgende frokost med egen medbragt 
mad for samtlige deltagere, familiemedlemmer samt 
gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes meddelt 
sammen med tilmelding til fiskekonkurrencen.
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Den samlede fangst fra vinterbådene i  
januar, februar og marts 2019

Når en træt gammel mand som 
mig er helt alene med en station, 
og skal nå at have det hele klar 
til den 1. maj, så varmer det helt 
ind i hjertet, at der er nogle brave 
som møder op for at give en hånd 
med. Så en stor tak til Lars, Jens 
og Jørgen samt ikke mindst til 
formanden Anders, som brugte en 
søndag på at hjælpe mig.

Hilsen Werner
Inspektør på Søndersø

Tak for hjælp med klargøring ved Søndersø
Foto: Werner Larsen

Lystfiskeri på land

Lystfiskeri kan som bekendt være særdeles alsidigt...
Søndag den 7. april var en herlig dag. Årle solskins-

morgen stævnede 3 Brave ud til Bellahøj, for at be-
mande Lystfiskeriforeningens – nu næsten traditions-
bundne – stand blandt grejlopper og gæstende samlere. 
Først blev vor stand gjort klar med bannere, Lystfiskeri- 
foreningens facilitets oversigt, Fisk&Fri, Lystfiskeri-
Tidene med indlagt og appetitvækkende skrivelse om 
fortræffelighederne i vor hæderkronede forening. Ef-
ter tiltængt morgenkaffe at styrke sig på gik turen nu 
rundt til de andre stande. Her blev der hilst på og pas-
siaret med mange kendte ansigter. Heriblandt var der 
adskillige Brave standholdere som ønskede at afhænde 
godt grej fra gemmerne; og kunne vi konstatere; ikke 
mindst supplere egne samlinger op med grej og andet 
der lige manglede i samlingen.

Dørene blev herefter slået op for kunder og be-
søgende, der strømmede ind i flotte stimer. De første 
timer på standen gik nu med at ”fiske” interesserede 
emner, fortælle om foreningen, svare på spørgsmål og 
udlevere blade og hvervematerialer. De besøgende på 
vor stand var generelt videbegærlige og ikke mindst 
gør vore faciliteter et overbevisende indtryk, hvilket 
tydeligvis stimulerede  ”bidelysten” hos mange. Mange 
Brave besøgende lagde også turen forbi standen og gen-
synsglæden var stor og gensidig. Herligt. Omkring fro-
kosttide ebbede besøgstallet noget ud for igen at  stige 
kortvarigt i yderligere en times tid. Midt på eftermid-
dagen var de besøgende skrumpet ind til enkelte der 
kom drypvis. Samtididigt var stemmebåndene efter-
hånden lidt slidte og vi kunne melde ”udsolgt” af de 
fleste materialer. Standen blev pakket ned og borde og 
stole sat på plads og næsen sat hjemad – efter endnu en 
herlig dags fiskeri for Lystfiskeriforeningen.

Resultatet af vor indsats blev udover synliggørelse 
af Lystfiskeriforeningen, at undertegnede i den efter-
følgende uge kunne genkende mindst 2 besøgendes 
navne blandt nyindmelte i foreningen. Der kan være 
kommet flere til. Vi fik nogle idéer til forbedringer af 
vort blikfang og blev alle 3 enige om at møde op igen 
næste år.

På ”De 3 Brave gratiers” vegne. Bent
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Fangsterne for januar, februar og marts er af pladshen-
syn slået sammen. Hvis man ønsker at se fangsterne for 
de enkelte måneder findes de på hjemmesiden.

Rapportbøgerne fra Søndersø og Tissø mangler for 
marts.

Fra Præstø Fjord mangler januar og februar bøger-
ne og fra Stege Nor februarbogen.

På trods af vintervejret har der været godt gang i 
fiskeriet, specielt i de perioder hvor vejrforholdene har 
været tålelige.

Der er i år kvitteret for godt dobbelt så mange fi-
sketure som i 2018 (311 mod 151) og der er fanget 
væsentlig flere fisk: 434 gedder mod 173 i 2018 med 
den største på ca. 10 kg fra Furesø (Holte) og lidt flere 
sandart er det også blevet til. Sandarterne på Bagsværd 
Sø var op til 5 kg. På Tystrup Sø har der været pro-
blemer med vandstanden. Der har været ”for meget 
vand”, så der har været efterlyst waders.

Og så er der ramt plet med hensyn til de rigtig store 
aborrer, der kan beses i dette nummer samt på forsider-

ne af Tidende i marts og april. Størrelsen er registreret 
i præmiefisklisten. Iflg. rapportbøgerne er de alle på 
finnerne igen. Det er dejligt at de store fisk sættes ud så 
der muligvis er basis for ny rekord næste år. Hvem ved!
Kan der monstro være aborrer på 2,5 kg på Esrum Sø?

Den samlede fangst fra vinterbådene i 
januar, februar og marts 2019

37,75%

57%

Både
Kvitt. Stk. Kg Uds. Stk. Kg Stk. Kg Stk. Kg Uds. Stk. Kg Uds. Stk. Kg Uds.

Arresø
Bagsværd Sø 26 3 13,8 27 0 0 0 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0
Bavelse Sø 8 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buresø
Esrum Sø 73 1 6,3 55 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farum Sø
Furesøen Frederiksdal 20 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furesøen Holte 26 0 0 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gentofte Sø
Gyrstinge Sø
Haraldsted Sø
Lyngby Sø 72 2 5 166 0 0 0 0 2 7,3 3 0 0 0 0 0 0
Sjælsø 19 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søllerød Sø
Søndersø 11 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissø 34 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Flodevig
Tystrup Sø Vinstrup 22 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 311 6 25,1 428 7 3 0 0 3 10,3 11 0 0 0 0 0 0

Suder
Station

Gedde Aborre Ål Sandart Karpe

Både Gedde Aborre Ørred Torsk Sej/Lubbe Sild Hornfisk Fladfisk Makrel
Kvitt. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.

Helsingør Nordhavn
Præstø Fjord
Rungsted Havn
Stege Nor
I alt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Station

Ferskvand

37,75%

57%

Både
Kvitt. Stk. Kg Uds. Stk. Kg Stk. Kg Stk. Kg Uds. Stk. Kg Uds. Stk. Kg Uds.

Arresø
Bagsværd Sø 26 3 13,8 27 0 0 0 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0
Bavelse Sø 8 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buresø
Esrum Sø 73 1 6,3 55 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farum Sø
Furesøen Frederiksdal 20 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furesøen Holte 26 0 0 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gentofte Sø
Gyrstinge Sø
Haraldsted Sø
Lyngby Sø 72 2 5 166 0 0 0 0 2 7,3 3 0 0 0 0 0 0
Sjælsø 19 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søllerød Sø
Søndersø 11 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissø 34 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Flodevig
Tystrup Sø Vinstrup 22 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 311 6 25,1 428 7 3 0 0 3 10,3 11 0 0 0 0 0 0

Suder
Station

Gedde Aborre Ål Sandart Karpe

Både Gedde Aborre Ørred Torsk Sej/Lubbe Sild Hornfisk Fladfisk Makrel
Kvitt. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.

Helsingør Nordhavn
Præstø Fjord
Rungsted Havn
Stege Nor
I alt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Station

Brak og saltvand

Nogle gange er der for 
lidt vand og andre gange 
lige i overkanten. I dette 
tilfælde var der brug for 
waders hvis Tystrupbå-
den skulle i brug. Bil-
ledet er fjerde kandidat 
til årets forsidebillede. 
Fotografen afsløres i 
Januar/Februar num-
meret 2020.

Nogle gange er der for 

Forsiden
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