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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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Når man løfter i flok!

Allerede nu står vi foran årets anden store premieredag. Fra 
1. juni kan vi igen fiske efter den attraktive sandart. En 
spændende udfordring for dem, der lader sig lokke af ”spø-
gelset med de lysende øjne”. 

Forhåbentlig har skønne maj givet mange positive ople-
velser på vandene. En forløsning efter en lang periode med 
begrænsninger på grund af coronakrisen, hvor vi ikke vid-
ste, om vi overhovedet kom ud at fiske. Jeg håber virkelig at 
rigtig mange medlemmer har benyttet foreningens mange 
faciliteter og fået ”luftet” fiskestangen den seneste måned.

På trods af coronakrisen har vi også i år, efter en in-
tensiv indsats af mange flittige hænder op til sæsonstarten, 
kunne åbne for langt størstedelen af vores flåde den 1. maj. 
Mange tak for det. 

Det er også en stor glæde at den store omlægning af 
foreningens administration, måske mest tydeligt for med-
lemmerne i forbindelse med kontingentopkrævningen, er 
lykkedes over al forventning. Målet om at forenkle admini-
strationen markant er indfriet til fulde. Stor ros for indsat-
sen til næstformand og kasserer.

Furesøkonkurrencen 2020 bliver desværre aflyst på 
grund af forsamlingsforbuddet, men på nuværende tids-
punkt arbejder vi hen mod at gennemføre fiskekonkurren-

cen på Søndersø og få afholdt den ordinære generalforsam-
ling. Der er i skrivende stund endnu ikke fastsat en dato, 
men vi overvejer flere løsningsmuligheder. En udfordring 
vi deler med resten af ”Forenings Danmark”. Bestyrelsen 
fungerer derfor, indtil en generalforsamling er gennemført, 
som ”forretningsministerium”, der holder foreningen ”kø-
rende”. På den baggrund kan vi, indtil videre, kun iværk-
sætte absolut nødvendige renoveringsarbejder. 

Afslutningsvis skal vi byde velkommen til foreningens 
nye sekretær, Kristoffer Dalhoff, der hidtil har været bestyrel-
sessuppleant. Kristoffer får som afløser for en af foreningens 
”kæmper”, Per Ekstrøm, en tung arv at løfte. Vi ser frem til 
samarbejdet, som er forberedt gennem nogen tid, og ønsker 
Kristoffer held og lykke. En MEGET stor tak skal samtidig 
lyde til Per Ekstrøm, som efter mange, mange års indsats i 
foreningen og ikke mindst i dens ledelse, har ønsket at trække 
sig fra sin post. Pers gode og flittige pen har været til informa-
tion og fornøjelse for os alle i mange år. Per rykker nu hjem 
i sofaen hos fru Helle, men har lovet, at foreningen stadig vil 
fylde i hans liv fremover – og vice versa. Han bliver dog nok 
efter 14 dage smidt ud af sofaen og sendt ud på søen igen. 

”Skittfiske” til alle!
Anders
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Formandens beretning 2019

På grund af Corvid-19 restriktionerne har vi ikke af-
holde vores ordinære generalforsamling som planlagt 
d. 26. marts. Imidlertid skal medlemmerne ikke ”sny-
des” for formandens beretning, hvorfor den bringes 
her. Når generalforsamlingen forhåbentlig kan afhol-
des i nær fremtid, vil der naturligvis være mulighed for 
at gøre bemærkninger til beretningen.

Her er beretningen, som den skulle have været præ-
senteret d. 26. marts:

Jeg vil starte med at konstatere, at foreningen er i 
fin form. Den ”gamle dame”, nu i sit 134. fiskeår, har 
det godt, som det også fremgår af marts nummeret af 
Lystfiskeri-Tidende. Indledningsvis vil jeg mindes de 
tre af vores kammerater, der er gået bort siden sidste 
generalforsamling. Det drejer sig om:

•	 Jens	Lunn	(indmeldt	i	1964)
•	 Bjørn	Lindemann	(indmeldt	i1968)
•	 Erik	Ikkala	Rasmussen	(indmeldt	i1980)

Æret være deres minde. Lysfiskeriforeningen kondole-
rer de efterladte.

Efter et par år med beskedne tilbagegange i medlems-
tallet oplevede vi i 2019 på ny pæn fremgang, og ved ind-
gangen til 2020 er der nu i underkanten af 800 medlem-
mer. Det er naturligvis en stor glæde at kunne fastholde 
et højt medlemstal på et tidspunkt, hvor rigtig mange 
foreninger må kæmpe hårdt på den front. Der er derfor 
al mulig grund til at være glad og stolt af vores forening.

I det forløbne år har det igen været en stor fornø-
jelse at være vidne til det daglige liv ved vores stationer 
og på vores vande. At se de fine rammer, vi kan tilbyde, 
blive omsat til venskaber, fornøjelse, hjælpsomhed, 
dejlige fisketure i fin natur – og en fisk i ny og næ, hvad 
enten det er til gryden eller til listen over præmiefisk. 

Lystfiskeri-Tidende er udkommet 8 gange i løbet 
af året, og er sammen med hjemmesiden vores vigtigste 
kommunikationskanal til medlemmerne. Men også via 
Facebook udsendes der nu nyheder og information. Tak 
til Per Ekstrøm for utrætteligt at arbejde med at forsyne 
medlemmerne med nyheder og informationer. Nu som 
bekendt i god kombination med vores kanal på Face-
book, der bestyres af Thomas Nolfi og Kristoffer Dalhoff.

2019 bød på ordinær generalforsamling i marts, 
klargøring og -ilægning af både op til sæsonstarten 1. 

maj. Årets geddekonkurrence på Søndersø, den 10. i 
rækken, løb af stablen den 11. maj. I den anledning 
benyttede vores inspektør på søen, Werner Larsen og 
fru Susanne, lejligheden til at kræse lidt ekstra for del-
tagerne med en fin frokost, efter en veloverstået kon-
kurrence.	Vinder	 blev	 André	 Reichardts	 søn,	Tobias.	
Gedden vejede 7,80 kg.

Seniorgruppen, som blev dannet i 1999, kunne 
fejre sit 20-års jubilæum. Det blev markeret ved en 
sammenkomst på stationen i Holte, og viste med al 
tydelighed, at seniorgruppen er et godt socialt element 
i LF. Her mødes man, hygger sig og fisker i ligesindedes 
selskab, når man ikke mere er så aktiv på arbejdsmar-
kedet. Det er værd at notere, at alle medlemmer af LF 
er velkomne, uanset hvornår fødselsattesten er udstedt. 

Den 8. juni blev furesøkonkurrence nr. 116 af-
holdt. Samtidig var det 100 år siden den allerførste 
konkurrence blev afholdt. Vejret var ikke rigtig med 
LF på dagen. Der var rigeligt med vind, og himlens 
sluser holdt også lejlighedsvis åbent. For første gang 
var det muligt at invitere gæster med til deltagelse i 
konkurrencen, og det benyttede en hel del medlem-
mer sig af. I anledning af den ”runde dag” bugnede 
præmiebordet. Blandt andet havde Pure Fishing Den-
mark sponseret et Ambassader hjul med inskriptionen: 
”Furesøkonkurrencen 100 år”. Den eneste indvejede 
aborre, i øvrigt en medaljefisk på hele 1200 g, gjorde 
overinspektøren til en overordentlig stolt vinder af 
både konkurrencen om den største aborre samt af den 
samlede konkurrence. ”Geddeafdelingen” tog Mark 

Fra furesøkonkurrencen 2019. Foto: Tue Askaa
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Formandens beretning 2019

Buch Jørgensen sig af med en fisk på 6,8 kg. Der blev 
ikke indvejet sandarter. I juniorkonkurrencen sejrede 
Alfred Boes med en gedde på 6,5 kg.

I september blev bestyrelsens årlige befiskning af Es-
rum Sø afholdt med et mindre antal indbudte gæster.

Efter en pause på et par år med klubaftener afholdt 
vi i oktober en klubaften, hvor et halvt hundrede med-
lemmer og gæster dukkede op. Vores medlem, og redak-
tør af det ”nye” web-baserede magasin, Fisk og Fri, Jens 
Bursell, præsenterede sin flotte nye bog, ”Geddefeber”. 
Der blev præsenteret mange nye fiskemetoder, og spør-
gelysten var stor blandt de fremmødte. Herefter fulgte 
en auktion over grej og lystfiskerlitteratur fra boet efter 
vores afdøde tidligere formand, Lars Ulrik Wandel. Ef-
fekter som familien havde betænkt foreningen med, og 
hvor hele overskuddet gik direkte til ”klubkassen”. En 
flot gestus LF gerne vil takke familien Wandel for.

Det traditionelle andespil fandt som sædvanlig sted i 
begyndelsen af november og vanen tro, var der nogle, der 
tog for sig af ”retterne”. Tak til Signe Boes for som altid 
at være primus motor på dette arrangement. Midt i no-
vember afholdt vi det årlige møde for inspektører og op-
synsmænd, hvor bestyrelsen, og ikke mindst overinspek-
tøren, lyttede til ønsker fra stationerne. Desværre tillader 
foreningens økonomi ikke, at vi på en gang kan opfylde 
alle store ønsker, men må prioritere efter behovet. 

I årets første måneder forlænges og betales fiske-
riaftaler på mange af vores vande, og vi er allerede nu 
godt i vej med denne opgave for indeværende år. En del 
fiskeretsaftaler er indgået i fællesskab med andre for-
eninger og klubber. Det gælder blandt andet Gyrstinge 
Sø, Haraldsted Sø, Tissø samt Tystrup-Bavelse Søerne. 
Samarbejdet mellem foreningerne fungerer rigtig godt, 
og der er enighed ved møderne.

Den store udfordring med vores fiskerettigheder 
er på nuværende tidspunkt vores sandartsøer, der på 
grund af sandartens store popularitet som spisefisk – 
og ålens deroute, desværre er udsat for et intensivt er-
hvervsfiskeri. Vi har set at erhvervsfiskerne, for eksem-
pel på Tissø, har fisket virkeligt hårdt på søen. Konse-
kvensen er, at vi stort set ikke hverken ser eller fanger 
rovfisk på søen længere. Lige nu fiskes der også intenst 
med garn på Tystrup Sø. Søens sandartbestand er el-
lers blomstret op over de sidste par år. Selv på Arresø 
fortsætter erhvervsfiskeriet. Det var ellers meldt ud, at 

det ville ophøre med udgangen af 2019, men nu bliver 
det tilsyneladende først til et stop fra 2021. Vi prøver 
at skabe opmærksomhed omkring det problematiske 
erhvervsfiskeri på søerne, men er desværre alt for ofte 
oppe mod stærke økonomiske interesser.

Den længe ventede nye bro ved Gyrstinge Sø står 
nu færdig. En rigtig stor tak skal lyde til vores overin-
spektør, der har taget fat om ”nældens rod” og styret 
processen. En fin bro, som vi virkelig håber, vil blive 
til glæde og gavn, og ikke mindst vil gøre Gyrstinge Sø 
lettere tilgængelig for endnu flere medlemmer. Det er 
også en ganske stor investering for LF. Per Ekstrøm har 
dog skaffet et pænt tilskud fra Nordea-fonden.

Vi har haft en fungerende og uændret bestyrelse 
året igennem. Der har som altid været virkelig ”mange 
bolde i luften”. Selvom der ikke har været udskiftnin-
ger i bestyrelsen i løbet af året, forholder vi os til den 
succession, vi løbende må forvente.

Desværre har vi måtte behandle en disciplinærsag i 
foreningen. Det er aldrig behageligt, men det skal være 
sådan, at man skal kunne færdes på foreningens anlæg 
uden at føle sig forulempet af andre. Medlemmer der 
måske ikke helt har forstået, at ikke alle bryder sig om 
løse hunde, at alle skal behandle anlæg og inventar med 
respekt og ikke mindst udviser en opførsel, der ikke 
virker frastødende. Sagen blev dog landet med gode 
kræfters indsats, og der skal ikke være nogen tvivl om, 
at vi vil ”slå hårdt ned” på noget sådant og ved genta-
gelse, kan eksklusion komme på tale.

I det ”salte element” har vi haft udfordringer med 
den	ene	af	vores	havbåde	i	Rungsted	Havn.	Båden	sank	

Andespillet 2019. Foto: Tue Askaa
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af uforklarlige årsager to gange. Trods efterfølgende 
ihærdige undersøgelser er der ikke fundet en logisk 
forklaring på ”forlisene”. I begge tilfælde er vi bare tak-
nemmelige for, at båden sank i havnen og ikke ude på 
Øresund. Jeg vil derfor gerne takke de medlemmer, der 
har hjulpet i forbindelse med ”redningsaktionerne”. 
Ikke mindst vores motorekspert André Weirup. Båden 
er som konsekvens af forlisene taget ud af drift og af-
hændet. Det betyder, at vi fra 2020 kun har tre hav-
både,	heraf	to	i	Rungsted.	Forlisene	kunnet	have	været	
dyre for foreningen, men vi har været så heldige at have 
et fint samarbejde med forsikringsselskabet, så på den 
økonomiske front er vi sluppet nådigt.

Opsynet og den løbende vedligeholdelse på bådene 
har også været meget krævende. Årsagen er blandt andet, 
at medlemmerne i en del tilfælde har efterladt bådene 
med affald, samt ikke har behandlet disse, og specielt 
motorerne, efter forskrifterne. Alt sammen noget der be-
virker, at det er ganske overordentligt svært at holde hav-
bådene i den topform, som de nødvendigvis skal have. 
Bestyrelsen tænker derfor fremad, for skal vi fortsat have 
saltvandsstationer, hvis de er økonomisk dyre at holde i 
drift i forhold til den faktiske benyttelse? Selvom der er 
mange bookninger, er benyttelsen også hæmmet af, at 
vejret ofte ikke tillader sejlads på Øresund. 

Ved udgangen af 2019 sluttede en epoke i for-
eningen. Fra omkring 1970 er foreningens træbåde 
udfaset i takt med, at der ikke længere var økonomi 
i at renovere dem. Vores allersidste træbåd, ”1’eren” i 
Holte, er netop afhændet, men har fået ny ”adresse” i 
Tyvekrogen. Så ”helt væk” fra Furesøen er den ikke. I 
den anledning skylder vi vores æresmedlem og tidligere 
inspektør på Holtestationen, Poul Hansen, en stor tak 
for at have holdt den gamle træbåd, med forhistorie 
på Esrum Sø, i live så længe. Poul har virkelig gjort et 
kæmpe arbejde, og båden har været meget benyttet helt 
til det sidste.

Som sædvanlig vil vi fra bestyrelsens side udtrykke 
vores tak til korpset af inspektører og opsynsmænd, der 
altid gør en god indsats for at holde vores faciliteter i 
tip-top stand.

En særlig tak skal i år lyde til næstformanden og kas-
sereren, som gennem en længere periode, i samarbejde 
med Torben Dyrvang fra Globus Data og vores revisor 
Jørn Erik Schmidt, har arbejdet intensivt med at om-
lægge vores medlemsadministration, så vi fremover kan 
styre det meste med udgangspunkt i bookingsystemet. 
Dette skridt vil forenkle mange opgaver. Det har væ-
ret en nødvendig, men også fremsynet modernisering. 

Medlemmerne har allerede mødt omlægningen i form af 
den ændrede procedure ved kontingentopkrævningen. 
Der skal naturligvis også rettes en tak til medlemmerne 
for at bakke op om omlægningen. Uden denne indsats 
havde det ikke været den succes, det faktisk blev.

Nævnes skal også omlægningen af proceduren for 
tildeling af private bådpladser og motortegn på Fure-
søen. Ændringen har haft den tilsigtede virkning. Sy-
stemet er nu meget enklere, åbent og gennemskueligt. 
Overinspektørens opgave på det område er i hvert fald 
blevet meget enklere.

Med hensyn til vores 2020 jubilarer henvises til 
Lystfiskeri-Tidende for marts 2020, side 18983 og 
til præmiefisk og årschampionater for 2019 til side 
18984.

Fremtiden
I år står vi også over for mange opgaver.  Vi har i en 
længere årrække moderniseret vores flåde. Det fortsæt-
ter, hvor de ældste af vores glasfiberjoller, Ejvindjol-
lerne, står for, ligesom der også vil der blive fokuseret 
på stationernes tilstand og gjort overvejelser om nød-
vendige forbedringer og vedligeholdelsestiltag.

V skal fortsat kæmpe mod mere eller mindre se-
riøse biomanipulationsindgreb i vores søer, og så skal 
vi naturligvis kæmpe for at fastholde og udbygge fiske-
mulighederne.

I løbet af 2020 forventer vi desuden at sætte initia-
tiver i gang i forhold til, at en stor del af bookingerne 
af vores både, ikke bliver benyttet. Det gør, vi har en 
”flåde”, der er væsentligt større end det reelle behov. 
En omkostning for foreningen, og ikke mindst et ir-
ritationsmoment for mange medlemmer. Bestyrelsen 
har påtalt dette utallige gange, selvom det nemmeste 
ville være, at medlemmerne selv tog ansvar og annul-
lerede bookninger, de alligevel ikke benytter. Dette er 
derfor en opfordring til at annullere bookninger, som 
ikke benyttes. Det er alles ansvar, og det har aldrig væ-
ret nemmere.

Afslutningsvis skal lyde en stor tak det gode sam-
arbejde med vores bådprotokol i Hvidovre Sport, JES-
Revision	ved	Jørn	Erik	Schmidt	og	foreningens	interne	
revisorer. 

Ikke mindst skal jeg også takke alle andre medlem-
mer, som ved forskellige lejligheder har givet en hånd 
med. Uden den store indsats og imødekommenhed, 
der har mødt os, kan vi ikke drive en forening af vores 
standard. En stor tak for det.

Anders Vernersen
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Holtes nye nummer et
Fotos: Anders Boes

Fra skrot til slot 
Efter lukning af stationen i Kalvehave blev ”kalvehave-
båden” kørt til Holte hvor den så har stået siden. Med 
udgangen af 2019 besluttede bestyrelsen, i samråd med 
Poul Hansen, at den gamle træbåd ”etteren” skulle på 
pension. En ny nummer et skulle findes. Bådudvalget 
slog to fluer med et smæk og kalvehavebåden er nu den 
nye nummer et i Holte. 

Båden	er	en	stor	Rudkøbing	52.	Efter	over	et	år	på	land,	
uden nogen form for pasning og pleje, så kommer sådan en 

til at se noget sølle, rustik og forfalden ud. Inspektøren i 
Holte, Anders Boes, har lagt rigtig mange timer i båden. 
Resultatet	taler	for	sig	selv.	Medlemmerne	kan	nu	glæde	
sig til en tur på Furesøen i en super flot ”ny” nummer et 
med tocylindret 10 hk Tohatsumotor som drivkraft. 

Om aftenen d. 30. april lå hele den klargjorte Hol-
teflåde, som tæller syv både, og ventede på medlem-
merne og 1. maj præmieren. 

Knæk og bræk
Red.
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”Hot spottet” ved hul 7 

Vi har nogle gode venner, der tilbringer halvdelen af 
året i Florida, USA. Her bor de i en lejlighed lige ud 
til en golfbane, som strækker sig mellem bebyggelserne 
i området. Han spiller ikke golf, men heldigvis er han 
lystfisker, som jeg, og er der noget Florida er kendt for, 
så er det lystfiskeri. Uanset alder og køn så fiskes der 
på livet løs i denne stat, hvor der er uanede muligheder 
både indenfor salt- og ferskvandsfiskeri.

Golfbanen er anlagt som en del af fællesarealet, og 
da det i perioder kan regne ret voldsomt i Florida, er 
der selvfølgelig en hel del opsamlingsbassiner til regn-
vand. Blandt andet lige nedenfor lejligheden. Og hvor 
der vandhuller i Florida, er der også alligatorer. Det er 
næsten sådan, at hvert vandhul sin alligator, og dette 
vandhul er ingen undtagelse. Vandhullets hersker er af 
uransagelige årsager blevet døbt Ib, og han skal selvføl-
gelig have noget at leve af, og da alligatorer i modsæt-
ning til krokodiller i større grad lever af mindre dyr og 
fisk, er der som sådan ingen fare for golfspillerne. Jeg 
har i hvert fald ikke set Ib slæbe afsted med en forsvars-
løs skrigende golfspiller med et synligt ”handicap”. Nu 
har jeg ikke forstand på golf, men der er vist noget i 
denne fritidssyssel, som hedder ”handicap”. Om ”han-
dicap” har noget at gøre med, at Ib for eksempel i kåd-
hed har bidt hånden af en uforsigtig golfspiller, er må-

En effektiv rig til bassfiskeri. Måske kan den også anven-
des under danske forhold.

Når man ikke er så stor, må man vente på resterne til 
de store har spist. To små gribbe ser til mens ørnen mæ-
sker sig i en fisk, den lige har fanget i overløbsbassinet.

Selvom man er lille 
og ikke har så stor en 
mund, kan man sag-
tens gabe over en stor 
agn. Sunfish eller en 

solaborrre var der også 
en del af.
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”Hot spottet” ved hul 7 

ske en plausibel forklaring fra en person, der gennem 
livet kun har slået til en golfkugle på en minigolfbane. 

Opsamlingsbassinet rummer en del fisk, men det er 
jo ikke sådan lige til at fiske i dette, der er omkring 100 
meter langt og 30-35 meter bredt, når der samtidig ”pad-
ler” en cirka 3 meter lang alligator rundt. Ib er af natur 
nysgerrig, og når man får bid, så kunne Ib jo tro at fisken 
var til ham, og så er det problemet opstår. Krogløseren 
til brug ved alligatorer på omkring 3 meter er vist ikke 
opfundet endnu.  

Tro det eller lad være. Alligatorer har også et kær-
lighedsliv. I perioder er Ib derfor på jagt efter damer og 
forlader derfor sin trygge ”lejlighed” for en stund. Og 
”når katten er ude, danser musene på bordet”. 

Så er der ligesom ”frit fiskeri”, forstået på den måde 
at alle, både fiskeørn og den store amerikanske havørn, 
”Bald Eagle”, også kan finde på at fiske i vandhullet. 
De er dog noget mere afdæmpede end Ib, og laver ikke 
det store postyr, men fanger dog fisk.

Egentlig havde jeg aldrig forestillet mig at kaste 
snøren ud i dammen, men da jeg hørte, at der var bass 
i søen, skiftede jeg mening. Bass er jo den nordameri-
kanske nationale sportsfisk, der skulle fighte som en 

En bass har taget riggen med gummiormen. 
Der er spræl i sådan en ”fætter”.

Fin lille dam 
eller sø, der sin 

ringe størrelse til 
trods rummer 

en del forskellige 
fisk.
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Ib i et afslappet øjeblik. Fredelig ser han ud, men tag ikke fejl. Han er lynhurtig.

stor løbsk speedbåd, hvor gashåndtaget har sat sig fast. 
Mit indtryk var også, at sådan en gavtyv skulle have en 
wobler eller en spinner fisket i et så heftigt tempo, at 
det ville hidse den op, som hvis man med et rask tag 
snupper en impala-kølle ud af munden på en sulten 
løve. Imidlertid tog jeg ganske fejl. Det var nærmest 
helt modsat. Opskriften var ganske simpel. For enden 
af linen binder man en enkeltkrog. Så tager man en lil-
le gummiring og en gummiorm. Sætter gummiringen 
på ormen og trækker enkeltkrogen ind under gummi-
ringen. Vupti! – favoritagn Number One til bass. Her-
efter kaster man herligheden ud i vandet og trækker 
agnen over bunden i et usædvanligt sløvt tempo. Den 
skal knap nok bevæge sig. Så kan man pludselig mærke 
små stød efterfulgt af et lidt kraftigere slag. Modhug 
og så kommer der ellers gang i fisken, skal jeg love for. 
Alle ved hvordan en aborre fighter. Gang dette med tre, 
så har du voldsomheden under fighten med en bass. 
Det er kort og godt hæsblæsende, og ikke mindst rigtig 
sjovt. Nu er det ikke en historie om bass på 4, 5 eller 6 

kg, men om fisk på mellem et halvt til et helt kg. Kom-
bineret med grej afpasset størrelsen af fisken giver det 
rigtig god fight. Vandhullet rummer også andre arter. 
Blandt andet sunfish. En fiskeart der er identisk med, 
hvad vi kalder solaborre. En fisk man skal behandle 
med varsomhed, da den har nogle rigtig stive pigge på 
rygfinnen, der stikker modbydeligt, hvis man ikke er 
forsigtig. 

Det blev til 3 bass og en sunfish på under en times 
fiskeri i et vandhul, jeg næsten ville have sværget på, 
det ikke var værd at kaste snøren i. Devisen er derfor: 
Selv de mest undseelige vandhuller kan rumme over-
raskelser. Blot skal man i Florida huske at se, om nogle 
af Ib´s artsfæller holder til. Det behøver man ikke i 
Danmark. Her skal man blot huske at sørge for at ind-
hente de nødvendige tilladelser, ellers kan man risikere, 
ikke at få hånden bidt af, men få et ordentlig hug i teg-
nedrengen, hvis man bliver snuppet for ulovligt fiskeri. 

Tidendes Udsendte
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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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LF præmiefisk pr. 30. april 2020

Forleden, da jeg sad og kiggede i ældre årgange af 
Lystfiskeri-Tidende, faldt jeg over en nekrolog skrevet i 
november 1944 af den daværende redaktør Børge Ha-
mann. Et ældre medlem med næsten 40 års anciennitet 
i LF var død. Navnet var Johan Havemann. Det sagde 
mig et eller andet. Var det ikke? Jo! Det var stifteren 
og ejeren af varehuset Havemann, der lå i den store 
funkisbygning på Vesterbrogade, hvor Føtex i dag har 
til huse. Mange Vesterbrobørn, som har rundet 50, kan 
sikkert huske varehuset. Jeg kan i hvert fald. Mine bed-
steforældre boede på Vesterbro og hvert år ved juletid, 
skulle vi en tur i Havemann, hvor julemanden boede 
på 5. sal i afdelingen for legetøj. Julemanden var for 
resten også flink til at huske min fødselsdag, for hvert 
år modtog jeg en hilsen i form af et postkort fra jule-
manden i Havemann. Han havde en god hukommelse 
og åbenbart styr på de ”artige” børn. Først senere gik 
bedraget op for mig, men nu til den barske historie.

Børge Hamann beskrev på indlevende og smuk 
vis om Johan Havemanns menneskelige kvaliteter og 
uddybede hans trofasthed overfor foreningen, selvom 
Havemann ikke fiskede så meget mere. Afslutningsvis 
slutter Børge Hamann af med: ”han vil blive mindet 
som et godt menneske og en god dansk mand”. De sidste 
tre ord fik mig til at tænke over, om hans død havde 
været voldsom. Begrebet ”en god dansk mand” var nok 
det tætteste, man kunne komme på at skrive ordet ”li-
kvideret” uden at komme i tyskernes søgelys.

Danmark i november 1944 var præget lovløshed 
og uro. Nazi Tyskland var på tilbagetog på alle fronter, 
og de fleste ventede bare på, at krigen skulle ende. Po-
liti og regering eksisterede ikke, og sabotage hørte til 
dagens orden. Det tyske politi Gestapo blev hjulpet af 
en flok danske håndlangere, Hipo-korpset, der udførte 
en række såkaldte ”clearingmord”. Når der blev udført 
sabotage mod tyske interesser, eller når tyskere, ”stik-
kere” eller nazi sympatisører blev skudt, blev tilfældige 
danskere brutalt myrdet til gengæld. Helst danskere 
som gerne måtte være kendte ansigter blandt befolk-
ningen. Jeg begyndte at grave nærmere i sagen, og 
fandt historien i Frank Bøghs bog om ”Petergruppen”. 
En gruppe Hipoer der blandt andet stod bag mordet 
på digterpræsten Kaj Munk. 

Sandheden bag nekrologen
– Den er barsk!

Historien var, at Johan Havemann, som var en 
kendt københavner, stod på en tilfældig liste over po-
tentielle likvideringsemner. Den 1. november var en 
tidligere dansk politibetjent, der arbejdede for Gestapo 
på Shell huset, blevet skudt i en sporvogn af mod-
standsbevægelsen, og den 2. november besluttede  
”Petergruppen”, at udføre en gengældelsesaktion. Val-
get faldt på Johan Havemann.

Havemann boede i en villa på Nyvej på Frederiks-
berg, og hele gruppen drog afsted til adressen, hvor de 
ankom omkring kl. 21-22. Tidspunktet er lidt uklart, 
alt efter hvilke kilder man kigger i. Villaen var mør-
kelagt som foreskrevet af tyskerne. Ved at kigge ind i 
en sprække under et mørklægningsgardin, kunne de se 
Havemann. De prøvede at slå en rude ind, men det 
mislykkedes. Støjen fik Havemann til at reagere. Han 
rejste sig, gik hen til døren, trak mørklægningsgardinet 
til side og råbte: Hvem er det?

I det samme trak gruppen pistolerne og skød. Ha-
vemann var dræbt på stedet, ramt af 10 skud i brystet. 
I kirkebogen for Frederiksberg Kirke, hvorfra Have-
mann blev begravet, har kordegnen noteret lægens 
årsag til døden under bemærkninger: ”En række skud 
i bryst og ryg”. Amtslæge Max Christiansen, Platanvej.

Kort tid efter befrielsen blev medlemmerne af 
gruppen arresteret. Ved den efterfølgende, retssag, hvor 
de hævdede, at gerningerne var udført i krigstid, og 
de derfor var uskyldige, blev de dømt til døden for de 
mord, de havde begået gennem besættelsestiden. Den 
9. maj 1947 mellem kl. 00.05 og 04.00 blev syv med-
lemmer af Petergruppen derfor henrettet ved skydning 
på Bådsmandsstrædes Kasserne, det nuværende Chri-
stiania. Efter henrettelserne blev ligene lagt i kister og 
kørt direkte til kremering på Bispebjerg. De efterladte 
fik efterfølgende udleveret urnerne på Politigården.

Det er en barsk og rå fortælling, men den er både 
en del af danmarkshistorien og en del af LF´s historie. 
En historie der endnu engang beviser, at der i krig ikke 
findes vindere – kun tabere. Alle de involverede havde 
naturligvis en familie, som alle mistede et medlem, 
også de personer, der udførte ugerningerne.

LF-Arkæologen
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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
27.03.20 Gedde Tobias Grønbek 113.92 8,000 Lyngby Sø Agn Anders V. Jensen

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. 30. april 2020

Ikke helt tung nok til en plads på præmie-
fiskelisten, men Jakob på 11 år fangede 
denne fine gedde på knap 2 kg på en 
lille sort spinner. Det blev til to dage 
med lækre frikadeller. Herlig geddepre-
miere på Lyngby Sø. Foto: Jon Knudsen 
01.05.2020

Efter en meget lang vinter blev det endelig 1. maj og 
geddepræmiere. Kristoffer Dalhoff måtte dog vente yderligere et 
døgn før forløsningen kom i form af en meget flot gedde på hele 
10,60 kg og 110 cm. Gedden blev fanget i Søndersø. Billedet 
er fjerde kandidat til årets forsidebillede. Fotografen afsløres i 
Januar/Februar nummeret 2021.

Forsiden

Sandheden bag nekrologen
– Den er barsk!

100 års fødselar

Vores mangeårige medlem Hans Jensen fyldte 100 år d. 10. maj. Det er 
ikke hver dag, vi kan prale med at et medlem fylder 100 år. Faktisk har vi 
ikke kunnet finde nogen medlemmer, der tidligere har rundet så skarpt 
et hjørne. Lystfiskeriforeningen ønsker Hans et kæmpestort tillykke med 
dagen.
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Lystfiskerberetninger

En skøn dag på Lyngby Sø
Klokken havde knapt rundet 05.30, da vi sejlede ud 
på en spejlblank Lyngby Sø, bevæbnede med mellem-
store agnfisk og højt humør. Gedderne var morgen-
friske, og det første træk op gennem søen, udløste fire 
hug, hvoraf de to endte med fisk på 2-3 kilo i båden. 
Den bragende start satte forventningerne yderligere 

i vejret, og vi skulle ikke blive skuffede. Efter et par 
timers fiskeri, havde vi fanget syv gedder op til 4 kg. 
Godt tilfredse med fangsten, det strålende solskin, den 
stille sø og vores medbragte drikkevarer, drev vi stille 
og roligt videre. Høje over dagens start, ænsede vi ikke 
at et flåd igen var forsvundet. Til gengæld afslørede den 
sammenbukkede stang, at der endnu engang var fisk 
på krogen. Denne gang var der mere vægt for enden 
af snøren, og medens jeg fightede fisken greb Anders 
fat om nettet og gjorde sig klar. Midt i kampen, for-
svandt endnu et flåd. Dobbelthug! Dette flåd sad hel-
digvis bagved en paravane og blev derfor holdt fri af 
den igangværende kamp, som vi besluttede at afslutte, 
inden vi håndterede det andet hug. Vi fik landet ged-
den, som så noget udgydt ud, og vægten sagde 8 kilo 
rent. Efter en hurtig genudsætning, var turen kommet 
til den anden stang, som tydeligt havde fisk forenden 
endnu. Vi byttede roller, og Anders landede en fin, 
fed gedde på 4 kilo. Samlet endte turen med 14 ged-
der, hvoraf alle blev genudsat, på nær en enkelt 3-kilos 
gedde, som blev lavet til frikadeller. 

En skøn dag på vandet. 
Knæk og bræk

Tobias Grønbæk
Tobias med en flot geddemadamme fanget i perfekt vejr 
på Lyngby Sø. Foto: Anders Verdelin Jensen 27.03.2020

Furesøkonkurrencen 
2020 aflyses

På grund af forsamlingsforbuddet bliver vi desværre  
nød til at aflyse furesøkonkurrencen som ellers skulle  

have været afholdt d. 13. juni. 

Bestyrelsen
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Fra Tissø mangler rapportbøgerne for februar og marts 
2020. Intet at berette fra Helsingør da helsingørbåden 
har været på land i hele perioden.
Januar:
Frederiksdalstationen melder om pæne gedder op til 
8,9 kg, der sammen med en håndfuld aborrer stadig 
gør livet usikkert for småfiskene.

Det er ingen overraskelse at Lyngby Sø er en herlig 
vintersø med en samlet geddefangst på 261 stk. Det er 
heller ikke overraskende at der indimellem er ganske 
store fisk, der vil orientere sig ovenvande.

Men derfor er det sgu ikke i orden at fjerne sider 
i rapportbogen. Det handler om siderne for 3.-4. og  
5.-6. januar, hvor der skulle være fanget rigtig pæne fisk. 
En kommentar er senere føjet til de manglende sider:

Mandag d. 6. januar i båd nr. 32 har J. Bøggild 54.75 
fanget 7 gedder, med den største på 11,1 kg. Alt U. 

Tak for oplysningen. Hvis andre har kommentarer 
til de manglende sider, vil redaktionen være taknem-

melig for opdatering.
Der er mindst registreret tre gedder i intervallet  

10-12,5 kg i måneden.
Februar:
Ved Lyngby Sø har vejret tilsyneladende ikke været det 
bedste med kun 30 ture, hvorimod benyttelsesgraden 
i	både	 januar	og	marts	har	været	mere	 intens	 (47	og	
68)	med	deraf	flg.	flere	gedder	(119	og	114).	Det	skal	
nævnes at der i marts både er registreret gedder på 8 og  
10 kg samt tre fisk på op til 102 cm, hvad de så end 
vejer! En enkelt på 9,3 kg er registreret i Lyngby Sø, 
men er fanget på en afstikker til Bagsværd Sø.

Sandarten i Bagsværd Sø i februar vejede 5,2 kg, 
hvilket er ganske pænt for søen.
Marts:
I rapportbogen fra Frederiksdal er der adskillige klager 
over, at både der er booket, ligger ubenyttet hen. Det er 
sgu tegn på dårlig stil og meget ukammeratligt.

KN 286

Den samlet fangst fra vinterbådene i 
januar, februar og marts 2020

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
Bagsværd Sø 32 2 5,5 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bavelse Sø 6 0 0 23 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Buresø
Esrum Sø 63 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farum Sø
Furesøen Frederiksdal 33 0 0 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Furesøen Holte 49 0 0 78 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gentofte Sø
Gyrstinge Sø
Haraldsted Sø
Lyngby Sø 145 4 13 257 0 0 0 0 1 2,4 0 0 0 0 0 0 0
Sjælsø 13 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søllerød Sø
Søndersø 31 1 3,2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissø 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Flodevig
Tystrup Sø Vinstrup 20 0 0 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
II  aalltt 394 7 22 567 0 0 0 0 2 5,4 4 0 0 0 0 0 0

SSuuddeerrSSttaattiioonn 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
Præstø Fjord 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rungsted Havn 24 0 0 0 28 0 13 0 28 0
Stege Nor 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
II  aalltt 34 8 0 0 28 0 13 0 28 0

SSttaattiioonn

Ferskvand
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SSttaattiioonn

Brak og saltvand



Nyhedswebmaster:
Per Ekstrøm
hjemmeside@lystfiskeriforeningen.dk

Båd- og miljøudvalg:
Steen Lyngsø
Tlf. 22 54 81 85
miljoe@lystfiskeriforeningen.dk

Ungdomsudvalg:
Kristoffer Dalhoff
Tlf. 40 81 35 71
ungdom@lystfiskeriforeningen.dk

Bådprotokol:
Hvidovre Sport
Mandag til fredag 9 - 17
Lørdag 9 -14
Tlf. 36 75 13 15

Hjemmeside og web-booking:
www.lystfiskeriforeningen.dk

Kommunikationsudvalg:
lf-tidende@lystfiskeriforeningen.dk

Ændring af medlemsoplysninger:
sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk

Bogholderiet v. JES Revision:
Lystfiskeriforeningen
Blokken 90, 3460 Birkerød

Grafisk tilrettelæggelse:
Falk og musen
Tlf. 24 45 37 27

Trykkeri:
PE offset

Returadresse:	Lystfi	skeriforeningen	
Blokken 90, 3460 Birkerød

Lystfi skeri-Tidende 
udgives af 
Lystfi skeriforeningen. 

Redaktion:	Bestyrelsen	•	ISSN	0904-5414

Formand:
Anders Vernersen
Kighusvænget 4, 3400 Hillerød
Tlf. 40 73 01 57
formand@lystfiskeriforeningen.dk

Næstformand:
Bo Guldager
Jyllingeparken 80, 4040 Jyllinge
Tlf. 51 18 65 45
naestformand@lystfiskeriforeningen.dk

Kasserer:
Ole Clemens Petersen
Dampfærgevej 24 B, 4. th.
2100 København Ø
Tlf. 25 75 32 33
kasserer@lystfiskeriforeningen.dk

Sekretær:
Kristoffer Dalhoff
Dalgas Boulevard 76, 3.tv., 2000 F.
Tlf. 40 81 35 71
sekretaer@lystfiskeriforeningen.dk

Overinspektør:
Lars Francker
L. F. Cortzens Vej 26, 2830 Virum
Tlf. 24 97 40 20
overinspektoer@lystfiskeriforeningen.dk

Redaktør:
Signe Boes
Åsen 10, 2880 Bagsværd
Tlf. 21 82 33 44
lf-tidende@lystfiskeriforeningen.dk

Anmeldelse af præmiefisk:
Per B. Larsen
Møllebakken 2, 3230 Græsted
Tlf. 21 93 17 84
medaljefisk@lystfiskeriforeningen.dk

Stiftet i 1886

Id nr.: 47726


