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ABU Ambassadeur 7000 LAX
Siden 1952 har Ambassadeur navnet været synonymt med høj kvalitet når 
talen faldt på fiskehjul. 

Skal man bruge et hjul til almindeligt havfiskeri, til trollingfiskeri eller til tungt 
kastefiskeri, så er denne model svær at komme uden om. Hjulet er præcist 
bygget som et traditionelt 7000, med den ene forskel at man på Ambas-
sadeur 7000 LAX, har reintroduceret det mekaniske bagstop, hvilket er det 
stærkeste bagstop der nogensinde er lavet til et Ambassadeur 7000. Hjulet er 
til indspinning med højre hånd og har knarre.

Vejl. pris 1599,-
 
Hvidovre Sport pris
 
499,-
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Forår, bro og booking
En lappedykker, en fiskekrog og en meter fiskeline. Ikke 
en god kombination, når krog og line sidder om næbet 
på lappedykkeren. I lokalavisen ”Villabyerne” ultimo 
februar kunne man læse om, hvordan lystfiskere efter-
lader snøre og andre fiskegrejer på bredden af Gentofte 
Sø. Der er mange, som fisker fra bredden, selvom det 
er forbudt, hvilket i flere tilfælde kan gå hårdt ud over 
fuglelivet. Lystfiskeriforeningens medlemmer har fisket i 
Gentofte Sø i mere end 100 år, men altid fra båd. Vores 
medlemmer ved godt, at det ikke er tilladt at fiske fra 
bredden, så det er en hel anden gruppe fiskere, man skal 
have fat i. Vores medlemmer er generelt gode til at rydde 
op efter sig og fjerne affald og andre efterladenskaber. 
Både til gavn for fuglene, fiskene og den næste LF´er, 
der skal ud på søen. 

At vores både ved Gentofte Sø jævnligt fremstår no-
get ulækre, kan vi til gengæld takke ænderne for. Det er 
nemlig en udbredt uskik for mange at fordre ænderne 
ved bådebroen med enorme mængder af gammelt brød. 
Hverken andefugle eller søens økosystem har godt af den 
unode. For ænderne er det direkte usund kost, og det der 
kommer ud af den ”anden” udgang øger tilførslen af næ-
ringsstoffer til søen ganske betragteligt.

I skrivende stund er foråret begyndt. I hvert fald ka-
lenderforåret. Det er som om efteråret aldrig helt blev 
overtaget af Kong Vinter. Regn og blæst har præget de sid-
ste mange måneder. De inspektører og opsynsmænd, som 
passer vores vinterbåde, har været på overarbejde, hvad 
angår en tit og regelmæssig tømning af bådene. Med for-
året venter også forårsrengøringen af disse og klargøring 
af stationerne, hvor 1. maj for alvor starter det nye fiskeår.

Det praktiske arbejde med etablering af broen tog tre 
dage! Det øvrige, forberedelse og diverse ansøgninger med 
mere, har været en længere proces. Det er derfor med stor 
glæde, at bestyrelsen kan meddele medlemmerne, at en 
hel ny bro står fiks og færdig ved Gyrstinge Sø. Waders er 
derfor ikke længere en nødvendighed, når søen skal fiskes 
igennem. Billeder og mere om den nye bro finder du inde 
i dette blad. Der kan du også læse om, at bådudvalget 
har påbegyndt et større renoveringsarbejde af forenin-
gens gamle populære Ejvind joller. Sidst men ikke mindst 
kan du blive opdateret på bookingsystemet og se, om du 
skulle være den heldige vinder af det dejlige gavekort til 
Hvidovre Sport. 

Knæk og bræk
Red.
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Amazonas

Ulrik Hansen og jeg har været på en meget spændende 
tur til Amazonas i januar. Vi havde booket en ugetur 
hos firmaet Kalua, som arrangerer fisketure på Ama-
zonfloden, eller mere præcist Rio Negro, som er den 
meget store klarvandede flod, der mødes med Ama-
zonfloden ved Manaus.

Der var tale om lidt af et luksus set up. Vi mødte 
op i Manaus, som er en millionby midt i Amazonas. 
Derfra fløj vi i chartret fly op ad floden til den sidste 
by. Her stod vi på det gode skib Kalua.

Kalua er et rimeligt stort skib. Vi var 15 lystfiskere, 
som blev indkvarteret i tomandskahytter med bad og 
toilet. Der var spisesalon og en stor bar, hvor vi kunne 
sidde og snakke om dagens fiskeri. Hvad mere behøver 
man.

På slæb op ad floden havde vi otte alu-både med 
motor, som vi skulle fiske fra. Vi sejlede så langt op ad 
Rio Negro, som vi kunne komme uden at gå på grund.

Der blev sendt en delegation ud for at forhandle 
med indianerne om fiskeriet, og da det var på plads, 
var vi klar.

Vi fiskede to mand i hver båd sammen med en in-
dianer som guide. Disse guider var helt fantastiske. Vo-
res guide hoppede flere gange i floden og dykkede for 
at frigøre store fisk, som var gået i grene under vandet. 
Han kunne også med stor sikkerhed sige hvilken agn, 
vi skulle bruge og hvilken farve vi skulle vælge. 

Et dobbelthug af de bedre
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Amazonas

Vi havde et spændende fiskeri primært efter Peacock 
bass. Peacock bassen er utrolig smuk, aggressiv og en vild 
fighter. Fiskeriet er spin fiskeri med små jerks, hair jigs 
og propeller poppers. Det handler meget om præcisions-
kast. Fiskene står tit de mest utilgængelige steder tæt på 
land. Til gengæld er belønningen for et perfekt kast ofte 
et brutalt hug i selve nedslaget eller lige efter.

Et dobbelthug af de bedre

Ulrik med Arapaima

5 kg Peacock bass

Guiden og Niels poserer med en fin Arapaima
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Ny bro i Gyrstinge Sø

Udover Peacock bass fangede vi mange piranhaer 
og diverse andre eksotiske fisk. Men højdepunktet var, 
da vi en dag fiskede i en stor lagune. Her så vi adskil-
lige store fisk jage i overfladen. Det gik op for os, at et 
stort antal Arapaima havde indtaget lagunen. Vi fandt 
hurtigt vores største jerk baits frem. Jeg havde heldigvis 
taget en geddejerk med hjemmefra. Vi var heldige og 
fik hver en Arapaima på jerk. Det var store og stærke 
fisk på 30-35 kg.

Ulrik og jeg fik i alt omkring 100 Peacock bass op 
til 6 kg i løbet af ugen.

Turens største Peacock bass var på 10 kg. Den blev 
taget af en af de andre lystfiskere ombord på Kalua.

Udover det fantastiske fiskeri, var turen også en 
stor naturoplevelse. Vi så masser af krokodiller, eller 
caimaner, som de hedder i Amazonas. Der var delfiner, 
papegøjer, oddere og vidunderlige sommerfugle.

Til gengæld var der ingen myg :-)
Alt i alt en helt fantastisk tur og hvis nogen har 

fået lyst til en tur til Amazonas, er de velkommen til at 
kontakte mig for yderligere oplysninger. 

 Niels Buch Jørgensen
Mobil 28 88 88 30

Grillaften på en sandbanke midt i junglen
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Bestyrelsen har mig bekendt siden ultimo 2015 arbej-
det med ”projekt ny bro” i Gyrstinge Sø.

Vores tidligere formand Bent Laursen startede 
kommunikationen med Ringsted Kommune, Team 
Natur og Land (Teknik- og Miljøcenter) primo 2016, 
hvilket resulterede i en ansøgning om reetablering af 
vores bro i Gyrstinge Sø. I juni 2016, helt nøjagtigt 
den 29. juni 2016 blev der meddelt dispensation fra 
Naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 18 samt Vandløb-
slovens § 47. Arbejdet med reetablering af ny bro kun-
ne begynde, dog manglede økonomien og projektet. 

Tilladelsen var betinget af at arbejdet skulle udføres i 
perioden 1. august til 1. marts og den var gældende i 3 år.

Ny bro i Gyrstinge Sø

Denne bro i Gyrstinge er formodentlig fra omkring 
1940. Manden der står forrest med stok, er formanden 
Kammerherre, Gothold Krag, manden bagest i båden 
på vej op er Ejnar Jensen (den gamle overinspektør) og 
manden i midten af båden er jeg næsten sikker på er 
Landsretssagfører Poul Thorball. Ham der står bag 
kammerherren, kan jeg ikke se hvem er, og ham forrest i 
båden kender jeg ikke.

LF-arkæologen

Lars Francker overtog, i forbindelse med indtrædelsen 
i bestyrelsen som suppleant, projektet i efteråret 2017.

Projektet blev til i samarbejde med Allan Brobyg-
ger (Gartnerhave DK) og med lidt tilpasning, samt af-
taler med Ringsted Kommune fik vi strikket et budget 
sammen. Bestyrelsen, med Per Ekstrøm som banner-
fører, besluttede at søge diverse fonde om tilskud til 
vort projekt – ansøgninger som skulle indgives inden 
projektet kunne begynde. Det endte med den positive 
tilbagemelding, at Nordeafonden gav tilsagn om at bi-
drage med kr. 30.000. Herefter besluttede bestyrelsen 
at sætte projektet i gang, hvilket nu er realiseret i en ny 
bro i Gyrstinge Sø.

Alle – ingen nævnt – ingen glemt – takkes for et 
positivt konstruktivt samarbejde med at få projektet 
gennemført.

Venligst
Overinspektøren
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Bookingsystemet 

En opdatering på kontingentopkrævning og en hel-
dig vinder af et gavekort på 1.000 kr.

Vi er hjemme hos et medlem af LF. Smæk siger post-
kassen. Ind kommer avisen, og hvad er nu det…? No-
get så sjældent som en kuvert med et indbetalingskort. 
Vores ven undrer sig. Hvem sender indbetalingskort 
ud med Post Nord i 2020? 

Ved at studere indbetalingskortet nærmere fremgår 
det, at det er opkrævning af kontingent til Lystfiskeri-
foreningen for første halvår af 2020. Yderligere undren 
opstår! Hmm..., kontingentbetalingen er da tilmeldt 
automatisk betaling ved PBS, så hvorfor nu det her? 
Det er da bare ØV og ekstra besvær!

På Østerbro sidder en glad mand. Han er kasserer 
i Lystfiskeriforeningen. Det har han været i fire år, og 
hvert år har han bøvlet med opdatering af medlemskar-
toteket. Nye medlemmer skulle oprettes i bookingsy-
stemet og revisoren skulle orienteres. Medlemmer der 
meldte sig ud, ja det er ikke til at forstå, men der er fak-
tisk nogen, som melder sig ud af vores dejlige forening, 
de skrev enten til revisor eller til kasserer. Det medfø-
rer, at der skal udveksles oplysninger om udmelding, 
samme gælder adresseændringer. Hvor svært kan det 
dog være tænker nogen nok. Men det er faktisk ganske 
bøvlet, og hvad værre er, der er er en stor risiko for fejl. 

Også registrering af æresmedlemmer, bådpladser 
og skabe er foregået i et håndholdt register. Hvert år 
er medlemmer fejlagtigt opkrævet, eller måske slet ikke 
blevet opkrævet. Men hvorfor er LF kasserer så en glad 
mand nu, hvor det har været så bøvlet for alle medlem-
merne? 

Det er fordi LF’s bestyrelse har besluttet at træde 
ind i en ny tidsalder, og forlade det tidligere system 
med dobbelt medlemsregistrering og kartoteker til det 
ene og andet. Fra og med 2020 er bookingsystemet den 
eneste medlemsdatabase. Her fremgår alle relevante 
oplysninger om hver enkelt medlem. Det administra-
tivt tunge dobbelte, eller tredobbelte  registreringssy-
stem skulle afskaffes. 

Den øvelse er der en del praktik i. Bookingsystemet 
er ikke gennem tiden blevet vedligeholdt. Medlemmer 
der enten har meldt sig ud, eller måske er gået bort, 
figurerer stadig i systemet. Det er desværre heller ikke 
alle medlemmer der sikrer sig, at adresse, e-mail og te-

lefonnummer er korrekt i bookingsystemet. Så hvis du 
lige nu tænker: ”hovsa, er min adresse opdateret”, er 
det måske en rigtig god idé at tjekke op på det!

LF’s bookingsystem kan styre opkrævningen af 
kontingent. Det bliver automatiseret fremover. Boo-
kingsystemet kan styre udsendelsen af rykkere og 
lukker automatisk medlemsskabet ned, hvis der ikke 
betales. Også adresselister til udsendelse af Lystfiskeri-
Tidende kan trækkes fra bookingsystemet. Dermed 
sikres en meget høj sikkerhed fremover, og ikke mindst 
bliver arbejdet med administration væsentligt reduce-
ret og dermed billigere for Lystfiskeriforeningen.

Overgangen har ikke været uden udfordringer. Be-
styrelsen har måtte basere sig på de historiske registre, 
som er forsøgt overført til bookingsystemet. Det bety-
der desværre, at enkelte medlemmer har oplevet fejlag-
tig opkrævning. Æresmedlemmer, som ellers kontin-
gentfri, er blevet opkrævet, medlemmer som ikke har 
bådplads eller skab er blevet opkrævet for bådplads og 
eller skab. Bestyrelsen sender hermed en stor undskyld-
ning til dem som har oplevet dette. Men nu er der ved 
at være ryddet op.

En stor udfordring har været, at de eksisterende 
PBS aftaler, som ca. halvdelen af medlemmerne havde 
oprettet, ikke kunne overføres til LF’s nye konto hos 
NETS. Også her beklager bestyrelsen, at medlem-
merne blev ulejliget med, at nye aftaler skulle oprettes. 
Samtidig anmoder vi alle medlemmer om at oprette 
sig med automatisk betaling fremover. Dette kan gøres 
ved at bruge oplysningerne på det tilsendte indbeta-
lingskort, eller du kan gøre det via bookingsystemet. 

Tidligere har vores bogholderi udsendt tre rykke-
re, og hvert år har der været en restanceliste på ca. 50 
medlemmer. I skrivende stund er der ca. 85 medlem-
mer, der ikke har betalt. Dette er desværre en del flere 
end sædvanligt. I år er der blevet rykket for kontin-
gentindbetaling via mail, og et nyt indbetalingskort er 
sendt ud til dem, som ikke har betalt ultimo februar. 
Herefter lukker bookingsystemet automatisk for de 
medlemmer, som ikke har betalt. Ønsker man trods 
manglende betaling forsat at være medlem efter 1. 
april, skal der betales nyt indskud og nøglegebyr 
på 400 kr. 

Det er målet, at når opkrævning er gennemført 
første gang, og bookingsystemet er opdateret med de 



18999

Søndersø geddekonkurrence
Lørdag d. 2. maj afholdes geddekonkurrencen på Søndersø

Der serveres morgenmad kl. 7.00. Herunder kommer alle aftaler på plads.
Fiskeriet starter kl. 8.00.

Der fiskes i to perioder:
1. Periode: 4 timer fra kl. 8.00 til kl. 12.00.
2. Periode: 4 timer fra kl. 13.00 til kl. 17.00.
(Dog kun, hvis der er flere end 16 deltagere).

Der vil ikke blot være adskillige grejpræmier til de 
tre største gedder, men det medlem der fanger den 
største fisk, vil blive indehaver af den smukke 
vandrepokal for det næste år.

Efter endt fiskeri bydes der på lidt god mad til 
ganen samt læskende drikke til halsen.

Tilmelding efter princippet ”først til mølle” 
på enten e-mail: wernerlarsen.1948@hotmail.com 
eller på tlf.: 27 24 68 53.

Vel mødt
Werner

Bookingsystemet 

korrekte oplysninger, at administrationen bli-
ver væsentligt nemmere fremover. Vores revisor 
og bogholder har allerede adviseret om, at hans 
honorar bliver reduceret til det halve.

En besparelse der kan bruges til bedre faci-
liteter til glæde og gavn for os alle.

Afslutningsvis er der fundet en vinder i 
”opdater dine medlemsoplysninger” konkur-
rencen. Tidligere har bestyrelsen udsat en 
præmie i form af et gavekort på 1.000 kr. til 
Hvidovre Sport, til et af de medlemmer, som 
har været inde og opdatere sine medlemsop-
lysninger i bookingsystemet. Vinderen er Ole 
Wikstrøm, som i øvrigt også er 25 års jubilar 
og skal hædres til årets generalforsamling. Stort 
tillykke til Ole! 

Kasseren

Forsiden

Fiskeørn ”fanget med kamera” ved Søndersø. Fiskeørnen 
har sikret sig frokost, gedde bryder overfl aden og skalle 
tager fl ugten fra middagsbordet. Billedet er tredje 
kandidat til årets forsidebillede. Fotografen afsløres i 
Januar/Februar nummeret 2021.
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Bestyrelsen og bådudvalget har 
gennem den seneste tid kigget på 
standen af vores flåde af gamle 
joller. Mange af jollerne har rigtig 
mange år på bagen, og det har sat 
sine spor. En af de rigtig slidte og 
ramponerede joller blev sendt på 
værft og det med et rigtig flot resul-
tat til følge. Bestyrelsen har herefter 
besluttet, at vi igangsætter en reno-
vering af resten af de gamle joller. 
Jollerne renoveres indvendig og får 
den helt store tur hos DK Glasfi-
ber i Lynge. Vi renoverer et par jol-
ler om året, så der går selvfølgelig 
nogle år, inden vi er igennem hele 
flåden. Vi håber, at de renoverede 
joller vil være med til at bevare ind-
trykket af, at foreningen sætter pris 
på den høje standard, vi forsøger at 
fastholde i vor flåde.

Bestyrelsen 

Ønsker du en bådplads, et elmotortegn eller et benzin-
motortegn? Så er det nu du skal ansøge. Reglerne for er-
hvervelse fremgår af foreningens reglement. For bådplad-
ser er dette beskrevet i § 31 og for motortilladelser i § 33. 
 
Der er i øjeblikket følgende ledigt:
•	 1	bådplads	i	Frederiksdal
•	 1	bådplads	i	Sneglehuset
•	 1	ledigt	benzinmotortegn
•	 1	ledigt	elmotortegn
 

Renovering af ’Ejvind’ 

Ledige bådpladser og motortilladelser

Interesserede skal henvende sig skriftligt til overinspek- 
tøren. Enten pr. brev eller på mail:  
overinspektoer@lystfiskeriforeningen.dk

Seneste ansøgningsfrist er d. 1. maj 2020.
 

Overinspektøren

Det flotte resultat  
taler for sig selv
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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

Facebook
Lystfi skeriforeningen anno 1886

HUSK at melde jer ind i vores Facebookgruppe, så I ikke går glip af aktiviteter, 
konkurrencer mm. i foreningen. 
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Dato: Fiskeart:  Fanger: Vægt: Fiskevand:  Redskab: Vidne:
12.01.20 Gedde Martin Huno 162.75 12,500 Lyngby Sø Jig Anders Bjørndal
23.01.20 Gedde Anders Verdelin Jensen 173.20 9,300 Lyngby Sø Gummidyr Tobias Grønbæk
26.02.20 Gedde Tobias Grønbæk 113.92 9,300 Bagsværd Sø Gummidyr Anders V. Jensen
08.02.20 Gedde Cato Jürgensen 201.51 8,500 Furesøen Jerk Bait Klaus Vestergaard

20.01.20 Aborre Flemming Madsen 259 1,800 Esrum Sø Pirk Leo Hansen

19.01.20 Sandart Cato Jürgensen 201.51 7,100 Furesøen Agn Klaus Vestergaard
27.02.20 Sandart Pierre Lundby Jensen 191.5 5,200 Bagsværd Sø Wobler Klaus Møller

LF præmiefisk pr. 6. marts 2020

Denne fine gedde på 9,30 kg lod sig friste af et stort gum-
midyr på 40 cm. Den blev fanget af Tobias Grønbek på 
Bagsværd Sø i en ”lyngbybåd”. Foto: Anders Verdelin Jen-
sen 26.02.2020

En flot furesøgedde på 8,50 kg og 109 cm fanget af Cato 
i dejligt solskinsvejr. Den huggede på en Jerk Bait. Foto: 
Klaus Vestergaard 08.02.2020
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Lystfiskerberetninger

Vintertur på Bagsværd Sø
Torsdag den 27. februar havde jeg planlagt en lille tur 
til Bagsværd Sø, og havde derfor booket båd nr. 21.

Vejrudsigten lovede rimeligt vejr, og for en gangs 
skyld holdt vejrudsigten. Stængerne var rigget til afte-
nen før, bilen pakket, og madpakken smurt.

Jeg ankom til søen omkring kl. 08.15, og efter at 
have rigget til blev den første wobler søsat omkring kl. 
08.45.

Efter at have roret adskillige gange op og ned ad 
søen, nærmere betegnet 6 timer, med fokus på de om-
råder jeg tidligere har fået fisk, uden et eneste hug, ro-
ede jeg ind til broen og tog et lille hvil. Det var nu i 
lige så høj grad for at få min barndomsven og fiske-
kammerat Klaus Møller med i båden. Klaus skyldte en 
del åretag fra sidste år, på grund af en skulderskade der 
afholdt Klaus fra at ro, hvorfor jeg, hver gang vi var ude 
sidste år, sad ved årene.

Det var åbenbart en god idé at lade Klaus ro, for 
efter han havde roet i mindre end en time, fik vi et godt 
hug på en af stængerne. Efter en udramatisk fight blev 
fisken landet sikkert, og det var en sandart i rimelig 
størrelse, i hvert fald den største jeg til dato har landet. 
Efter endt vejning og fotografering blev sandarten på 
5,20 kg forsigtigt genudsat, for som det fremgår af bil-
ledet ser det ud som om fisken var med rogn, og der-
for af hensyn til det fremtidige fiskeri i søen, ville gøre 
mere glæde der end på min stegepande.

Den 2. marts prøvede vi at gentage succesen, og 
nok engang havde vi heldet med os, denne gang var 
det blot Klaus der udover at lande en mindre gedde, 
også landede en sandart på 5,00 kg. Begge fisk blev 
nænsomt genudsat.

Knæk og bræk.
Med venlig hilsen 

Pierre Lundby Jensen 191.50

LF præmiefisk pr. 6. marts 2020

Den tykke sandart

Båd og elmotor sælges
Crescent 42 til salg. Båden ligger ved sneglehuset hvor den 
kan beses. Den har to rum som kan låses, jeg bruger det ene 
til batterier til min el-motor. Pris kr. 3000.

Minn Kota Traxxis 80lbs sælges også.  
Den er to år gammel. Pris kr. 5000.

Med venlig hilsen 
Henrik Larsen 237.47

Tlf. 25 57 46 32



19004

Fangststatistik

Der er længe siden Tidende har bragt fangststatistikker. År 
2019 er nu gjort op, og på grund af pladsmangel bringes 
kun kommentarerne til månederne september, oktober, 
november og december. Selve skemaerne for disse måneder 
kan ses på hjemmesiden. Den samlede fangststatistik for 
2019 samt kommentarer hertil, er at finde på side 19005 
i dette nummer.

Kommentarer til fangststatistik september 2019
Bagsværd Sø: Det er en imponerende vedholdenhed 
samme medlem udviser med 10 nul-ture i løbet af må-
neden.
Esrum Sø: Pæne gedder op til 6 kg er registreret. 28 
af de 42 hjemtagne aborrer vejede i gennemsnit knap 
0,4 kg stykket. Og så er der udsat mindst 200 aborrer. 
Enten til gedde- og aborrefoder eller til genfangst når 
de er vokset til.
Furesø Frederiksdal: Her vejede de hjemtagne aborrer 
knap 350 g stykket. Der er udsat gedder op til 7,3 kg 
ifølge rapportbøgerne. Også her er der udsat mindst 
200 aborrer.
Furesø Holte: Her er en 97 cm lang gedde taget på en 
gul jig på 7 cm.
Gentofte Sø: Største udsatte gedde af seks fangne ve-
jede 9,8 kg. Og der er fundet en gedde med en Jerk 
Bait i munden!
Sjælsø: Inspektøren har hentet båd nr. 29 i vestenden 
af søen.
Tissø: Gedder op til 11,02 kg.

Kommentarer til fangststatistik oktober 2019
Esrum Sø: Mere end 300 aborrer er registreret som 
udsatte med den største på 1,115 kg.

Furesø Frederiksdal: Mindst 300 aborrer med en på 
1,3 kg på toppen er udsat. Det samme er de fem ged-
der der vejede mellem 5,2 og 6,8 kg. Og så er der set 
løjer i søen.
Furesø Holte: Her er man begyndt at opgøre størrel-
sen på gedderne i metermål. Der er fanget seks gedder 
på 1 m. Hvad vejer en gedde på 1 m?
Lyngby Sø: Her har en gedde på 5,5 kg været oppe og 
vende i båden.
Søndersø: Største gedde: 4,5 kg.

Kommentarer til fangststatistik november 2019
Esrum Sø: Mindst seks store aborrer fra 1,52 til 1,68 
kg er registreret som genudsatte.
Farum Sø: Stationen lukkede 22. november.
Søndersø: Største gedde: 7 kg.
Tystrup Sø Vinstrup: En fisker havde en rigtig god 
dag på søen. Seks gedder plus 34 aborrer.

Kommentarer til fangststatistik december 2019
Der har været godt gang i gedderne på Lyngby Sø. Det 
burde ikke undre, da søen altid har været kendt som en 
formidabel vintersø. 

Man kan dog undre sig over de manglende sider i 
rapportbogen. Det drejer sig her om siderne for 3.-4. 
december og igen 13.-14. december! Hvis de medlem-
mer, der har været ude og fiske disse dage, kan huske 
hvad de har fanget, må de meget gerne sende oplysnin-
ger om fangsten til lf-tidende@lystfiskeriforeningen.dk  
så vi kan få ajourført statistikken. Det er ærgerligt at 
mangle disse oplysninger.

Rapportbogstyder Kaj Nielsen
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Kommentarer til fangsterne i de enkelte måneder kan 
findes i Lystfiskeri-Tidende fra juni 2019 til og med 
dette nummer.
Ved læsningen af tabellen skal der tages hensyn til:
1. Der mangler rapportbøger fra Haraldsted Sø for 

juni, juli, august, september, oktober og november.
2. Der mangler rapportbøger fra Tystrup Sø Flodevig 

for september, oktober og november.
3. Der mangler en rapportbog fra Tystrup Sø Vin-

strup for oktober.
4. Der er usikkerhed om fangsterne fra Lyngby Sø i 

december pga. afrevne sider i rapportbogen.

Ud over dette må der tages forbehold for evt. regne og 
slåfejl. 

Benyttelsesgraden på de registrerede kvitteringer er 
på 2989. Hvis vi tager hensyn til de manglende rap-
portbøger og manglende sider fra Lyngby Sø, bør vi 

have rundet de 3000 fisketure, hvilket er en svag stig-
ning i forhold til sidste år, men stadig langt fra rekor-
den på 4993 fra 2016. Åbenbart er det nu ved at være 
et stabilt niveau.

Hvis vi holder antallet af fisketure op mod antallet 
af medlemmer (800), har hvert medlem været på fiske-
tur lige knap fire gange. Og de har i gennemsnit fanget 
godt en gedde pr. tur. Og af disse er 2 % hjemtaget 
til konsum. Dette er åbenbart en konstant procentsats. 
98 % af fangsterne er dermed stadig på finnerne i vore 
vande.

Mht. aborrer er der stadig store problemer med at 
veje de hjemtagne fisk. Derfor de mange ???? i tabellen. 
Lidt flere end sidste år er endt på stegepanden.

Sandartfangsterne er steget en smule. Og her er det 
som sidste år Tissø, der har ydet det største tilskud.

KN 286

Den samlet fangst fra foreningsbådene 2019Fangststatistik

37,75%

57,25%
og 60%

BBååddee
Kvitt. Stk. Kg Uds. Stk. Kg Stk. Kg Stk. Kg Uds. Stk. Kg Uds. Stk. Kg Uds.

Arresø 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagsværd Sø 94 3 13,8 42 0 0 0 0 1 3 9 0 0 0 0 0 0
Bavelse Sø 24 0 0 62 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Buresø 54 4 9,5 34 3 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esrum Sø 720 17 59,5 488 151 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farum Sø 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furesøen Frederiksdal 454 8 24,5 670 72 ? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Furesøen Holte 346 5 16,5 363 36 ? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Gentofte Sø 118 1 4 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyrstinge Sø 43 2 4,5 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haraldsted Sø 11 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyngby Sø 230 2 5 364 0 0 0 0 2 7,3 3 0 0 0 0 0 0
Sjælsø 128 3 8 32 2 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søllerød Sø 27 1 2 2 1 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søndersø 208 4 10,7 243 0 0 4 ? 1 7,3 6 0 0 0 0 0 0
Tissø 242 12 44,5 589 14 24,5 0 0 73 274 43 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Flodevig 10 1 5 28 17 8,5 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Vinstrup 84 4 11 81 57 26 0 0 5 13,9 2 0 0 0 0 0 0
II  aalltt 2840 67 218 3254 353 62,7 4 0 84 311 69 0 0 0 0 0 0

SSuuddeerr
SSttaattiioonn

GGeeddddee AAbboorrrree ÅÅll SSaannddaarrtt KKaarrppee

BBååddee GGeeddddee AAbboorrrree ØØrrrreedd TToorrsskk SSeejj//LLuubbbbee SSiilldd HHoorrnnffiisskk FFllaaddffiisskk MMaakkrreell
Kvitt. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.

Helsingør Nordhavn 68 0 0 0 39 1 260 2 164 38
Præstø Fjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rungsted Havn 77 0 0 2 136 1 263 8 27 25
Stege Nor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II  aalltt 149 0 0 2 175 2 523 10 191 63

SSttaattiioonn

Ferskvand
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SSttaattiioonn

Brak og saltvand
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