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199,-

79,-

349,-

Down East Stang-
holder D-10, enkelt

“lystfi skerens tredie hånd”

DLT Justerbar Stangholder
Stangholder med greb på hele 12 cm, 
så den kan passe stort set alle både.
Justerbar både vandret og lodret.
Før 249,00

Berkley Stangholder til Båd
God og funktionel bådstanghold-
er ra Berkley.
Der følger 3 forskellige beslag 
så den kan monteres på lodrette 
og vandrette fl ader, og også på 
søgelænder.
Før 129,00

129,-

SFG Batteri Pumpe
Lille kompakt bat-
teripumpe til at holde liv i 
agnsfi skene eller rejerne. 
Kører med to forskellige 
hastigheder.
Leveres med slange 
(70 cm) og luftsten.
Bruger 1  stk 1,5 V D batteri. 
Ikke inkluderet.

349,-

Rapala RCD fl ydende luft-
pumpe - RCDDFA.
Så bliver det ikke meget mere 
genialt. En vand-aktiveret 
fl ydende luftpumpe fra Rapala. 
Nu skal vi ikke mere have lange 
slanger, og div ledninger når der 
skal holdes liv i agnsfi skene eller 
rejerne. Denne pumpe smides 
bare ned i spanden og så går 
den automatisk i gang ved kon-
takten med vandet.

HvidovreSport_Annonce_oktober 2020.indd   1 14/09/20   11.00
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Kære medlemmer
Endelig fik vi afholdt generalforsamlingen. Det var en 
speciel oplevelse, at det var lyst uden for, da vi afvik-
lede den. Men godt, at det endelig lod sig gøre. Som 
ventet blev det en stærkt reduceret begivenhed, ca. 30 
medlemmer dukkede op, og i Lindegaardens store sal 
var der rigelig plads til, at vi kunne sidde med behørig 
corona-afstand. 

I forbindelse med den løbende forenkling af vores 
administration, var der fra bestyrelsen forslag om op-
krævning af det fulde årskontingent i Januar / Februar 
måned. Endvidere forslag om at afskaffe ungdomsafde-
lingen, men samtidig reducere alderen til 16 år for op-
tagelse af nye medlemmer i foreningen. Begge forslag 
blev godt modtaget af generalforsamlingens deltagere. 
Det er bestyrelsen og ikke mindst kassereren rigtig godt 
tilfreds med.

Vores næstformand, Bo Guldager, orienterede om 
arbejdet med at videreføre såvel aftaleforholdet om-
kring huset og havneanlægget ved Frederiksdal, som de 
foranstående renoveringsopgaver på stationen.

Også valg fik vi afviklet. I foråret trådte Per Ek-
strøm ud af bestyrelsen og blev som bekendt erstattet 

af Kristoffer Dalhoff. Såvel vores hidtidige kasserer, 
Ole Clemens Petersen, samt medaljefiskregistrator Per 
B. Larsen, havde forud for generalforsamlingen med-
delt, at de ikke ønskede genvalg. Generalforsamlingen 
valgte to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye supple-
anter, så bestyrelsen er fuldtallig. Referatet af general-
forsamlingen, inklusiv konstitueringen, kan læses på de 
følgende sider i bladet.

På vandene viste bestyrelsens årlige befiskning end-
nu en gang, at den besøgte sø er i topform. På Esrum 
Sø bragte den hyggelige dag med ca. 20 deltagere fine 
fisk i bådene. Hele fire aborrer over kiloet. På det se-
neste har mange været på søen for at gøre befiskningen 
dette resultat efter. Og som det fremgår af præmiefi-
skelisten og af hjemmesiden er det lykkedes i stort om-
fang. Der er allerede landet en del fine præmieaborrer 
og præmiefisk i det hele taget. Per B.’s efterfølger får 
travlt, når den næste generalforsamling skal forberedes. 
Vi håber, at den kan afvikles under normale og festlige 
omstændigheder.

Knæk og Bræk derude.
Anders
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Referat af Lystfiskeriforeningens 134. ordinære  
generalforsamling torsdag d. 24. september 2020

Fotos: Signe Boes og Per Ekstrøm

Generalforsamlingen blev afholdt på Lindegaarden, 
Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby.

Årets ordinære generalforsamling skulle efter for-
eningens vedtægter være afholdt inden 1. april 2020, 
men måtte udskydes på grund af de begrænsninger, 
som Covid-19 medførte. For at mindske risikoen for 
smittespredning, var den traditionsrige spisning før 
generalforsamlingen aflyst, ligesom der ikke blev solgt 
vand, kaffe og kage til selve generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog tidligere formand Bent F. Laur-
sen, der blev valgt med akklamation. Dirigenten tak-
kede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen 
trods udskydelse var lovligt indvarslet. 

Torben Wilken mente dog ikke, at foreningens 
love umuliggjorde afholdelsen af generalforsamlingen i 
marts trods situationen omkring Covid-19. Yderligere 
protesterede Torben Wilken mod at kalde den udskud-
te generalforsamling for ordinær. 

Steen Lyngsø svarede på vegne af bestyrelsen, at 
forsamlingsforbuddet udstedt i marts ikke muliggjorde 
afholdelsen af generalforsamlingen. 

Ved afstemning godkendte flertallet af de stemme-
berettigede beslutningsdygtigheden af den udskudte 
ordinære generalforsamling.

2. Formandens beretning for 2019, det 133. fiske-
år
På grund af Covid-19 og udskydelsen af generalfor-
samlingen, var hele formandens beretning for 2019 
allerede blevet publiceret i juni-udgaven af Lystfiskeri-
Tidende på side 19010. Derfor gennemgik formand 
Anders Vernersen ikke hele beretningen, men kom 
med følgende tilføjelser:

”Bestyrelsen har forsøgt at drive foreningen på så 
normal vis som muligt, siden landet blev ramt af Co-
vid-19 restriktioner. Vi valgte med tungt hjerte at ud-
skyde og senere helt at aflyse årets Furesøkonkurrence. 

Vi har imidlertid oplevet en stor tilstrømning af 
nye brave, og vi har nu pænt over 800 medlemmer. Jeg 
håber, at de mange nye medlemmer er faldet godt til 
under de lidt specielle forhold i år, og at vi alle prøver 
at hjælpe dem godt på vej. 

Der har jo naturligvis været det samme omfang 
af sæsonforberedelse og løbende drift, som der er i et 
”normal-år”. Det generelle indtryk er derfor, at vi un-
der Covid-19 er blevet et velkomment åndehul i en tid 
med mange begrænsninger på danskernes udfoldelser. 
En situation, som vist også går igen i en række andre 
foreninger. Bestyrelsen er tilfreds med, at foreningen 
har kunnet fungere som normalt og være til glæde og 
fornøjelse i en træls periode.

Hvert år må vi desværre sige et sidste farvel til et 
antal medlemmer, der har bevaret medlemskabet livet 
ud. Det har også været tilfældet i 2019. Vore afdøde er 
løbende meddelt i Lystfiskeri-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.
Herefter nævnte formanden kort nedenstående 

punkter: 
•	 Furesøkonkurrencens	100-års	jubilæum	–	med	vo-

res overinspektør, Lars Francker, som vinder. Kon-
kurrencen blev som bekendt desværre aflyst i 2020.

•	 Klubaften	om	geddefiskeri	med	Jens	Bursell,	som	i	
år har taget godt fat i myndighedernes administra-
tion af sandartbestandene i Danmark.

•	 Vi	 har	 fået	 en	 ny	 bro	 i	 Gyrstinge	 –	 og	 har	 visse	
udfordringer med svingende vandstand.

•	 Bestyrelsen	 modtager	 mange	 ønsker	 om	 investe-
ringer og renoveringer – vi gør vores bedste for at 
prioritere.

•	 Vi	 har	 haft	 en	 disciplinærsag	 i	 Holte	 som	 blev	
håndteret og ikke førte til yderligere.

•	 Vores	ene	båd	i	Rungsted	er	sunket	to	gange!	Vi	har	
generelt en del udfordringer med saltvandsbådene 
i forhold til slid og vedligeholdelse, hvorfor vi må 
overveje fremtiden for disse både.

•	 Båd	nr.	1	 i	Holte	er	blevet	udfaset,	mange	tak	til	
Poul Hansen for mange års vedligehold af ”Ette-
ren”.

•	 20-års	jubilæum	i	Seniorklubben.
•	 Omlægning	 af	 medlemsadministration	 –	 hvor	 vi	

nu udelukkende bruger bookingsystemet. Det har 
været en større udfordring, mange tak til Ole Cle-
mens Petersen og Bo Guldager.
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•	 Tak	 til	medlemmerne	–	og	 ikke	mindst	vores	 in-
spektører – for bidrag til foreningen og driften – i 
stort og småt. Tak til Hvidovre Sport for håndte-
ring af bådprotokollen, tak til Jørn Erik Schmidt 
for revision, bogholderi samt medvirken til mo-
derniseringen af vores administration. Tak til vores 
interne revisorer. Tak for godt samarbejde til vore 
gode venner i Nive Å- og Ringsted foreningerne.

Formanden gav herefter ordet til næstformand Bo Guld-
ager, som fortalte om bestyrelsens arbejde med at forny 
og forlænge vores lejemål i Frederiksdal, som udløber 
per 1. januar 2022. Bestyrelsen skal mødes med udleje-
ren for at drøfte den nye lejekontrakt, og blandt andet 
forhandle en længere løbetid af den nye kontrakt.

Pga. Covid-19 var medaljerne for årets præmiefisk 
udsendt med post.

Års- og storchampionaterne er som følger:
Gedde: Gert Bendix Christensen, 11,7 kg,  

Bagsværd Sø.
Aborre: Mikkel Altmann, 2,21 kg, Esrum Sø  

(fisken er samtidig ny storchampion).
Sandart: Ricki Jessien Larsen, 7,36 kg, Tissø.
Søørred: Sirius Becker Larsen, 5,34 kg, Esrum Sø 

(fisken er samtidig ny storchampion).
Ligeledes stort tillykke til vores 50-års jubilar Kaj Nielsen.

Der var få bemærkninger til formandens beretning. 
Torben Wilken var utilfreds med, at Anders Vernersen 
ikke trak sig som formand med udgangen af marts, om 
ikke andet midlertidigt, da han var på valg til general-
forsamlingen, som jo ikke kunne afholdes.

Bo Guldager svarede, at bestyrelsen nøje havde dis-
kuteret situationen omkring generalforsamlingen, og 
hvordan bestyrelsen på bedste vis kunne fortsætte med 

at varetage foreningens interesser. I den forbindelse 
blev det med stor enighed besluttet at fortsætte med 
den på det tidspunkt siddende bestyrelse. 

Yderligere informerede Per Ekstrøm om, at det på 
hjemmesiden i april var blevet oplyst, at foreningen 
midlertidigt blev drevet rent administrativt, indtil en 
generalforsamling kunne afholdes i henhold til de re-
striktioner Covid-19 havde medført.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

3. Kassererens gennemgang af det reviderede regn-
skab for 2019
Ole Clemens Petersen gennemgik det reviderede regn-
skab for 2019 og kommenterede de vigtigste poster. 

Torben Wilken spurgte, om de øgede indtægter fra 
de mange nye medlemmer ville blive investeret i nye 
faciliteter? Til dette svarede Steen Lyngsø, at bådudval-
get holder øje med benyttelsesgraden på de forskellige 
stationer og både. Vi har ca. én båd per 10. medlem, 
hvilket pt. virker som en tilstrækkelig kapacitet.

Tue Askaa spurgte yderligere, om foreningen stadig 
har en del restanter? Dette blev bekræftet af kassereren, 
som dog kunne oplyse at antallet er faldet de seneste 
par år. 

Da der var ikke var flere kommentarer fra salen, 
blev regnskabet godkendt med akklamation.

4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2021 
for ordinære medlemmer 
Bestyrelsen foreslog at holde indskud og kontingent 
uændret for 2021.

Dette blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Bo Guldager gennemgik indledningsvist bestyrelsens 
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forslag til vedtægtsændringer, som var blevet trykt i 
september-udgaven af Lystfiskeri-Tidende 2020 på 
side 19043.

Forslag om afskaffelse af ungdomsafdelingen:
Foreningen har i en årrække haft et tilbud om juniormed-
lemskab, som imidlertid har været benyttet meget lidt. 

Samtidig er det meget få af vores juniormedlem-
mer, som fortsætter som ordinære medlemmer, hvorfor 
bestyrelsen foreslår at afskaffe ungdomsafdelingen og 
justere aldersgrænsen for medlemskab til 16 år.
Forslaget blev efterfølgende godkendt.

Forslag om én årlig kontingentopkrævelse samt indmeldel-
sesgebyr ved genindmeldelse:
Bestyrelsen ønsker, at kontingentet opkræves én gang 
årligt, da dette vil lette administrationen betragteligt. 
Hvis nye medlemmer melder sig ind efter 30. septem-
ber, skal de betale for den resterende del af året samt 
det efterfølgende år. Yderligere foreslår bestyrelsen, at 
man skal betale indmeldelsesgebyr igen, hvis man øn-
sker genindmeldelse.

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen
Efter tur afgik Anders Vernersen, Steen Lyngsø, Kri-
stoffer Dalhoff og Per B. Larsen. De tre førstnævnte 
var villige til genvalg. Per B. Larsen ønskede ikke at 
modtage genvalg, ligesom også Ole Clemens Peter-
sen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Derfor forslag 
om nyvalg til de tidligere suppleanter René Odér og 
Niels Buch Jørgensen (Niels Buch Jørgensen kun for 
en étårig periode).

De indstillede kandidater blev alle valgt med ak-
klamation, og efter en kort pause konstituerede besty-
relsen sig som følgende:
Formand: Anders Vernersen
Næstformand og  
kasserer: Bo Guldager
Overinspektør:  Lars Francker
Sekretær:  Kristoffer Dalhoff
Redaktør af  
Lystfiskeri-Tidende:  Signe Boes
Båd- og miljøudvalg:  Steen Lyngsø
Bestyrelsesmedlem:  René Odér
Bestyrelsesmedlem:  Niels Buch Jørgensen

Formanden ønskede efterfølgende at takke de tre nu 
tidligere bestyrelsesmedlemmer Ole Clemens Petersen, 

Per B. Larsen og Per Ekstrøm for deres mange års ar-
bejde for foreningen.

På vegne af bestyrelsen uddelte formanden to æres-
lærker. En til Dan Ekman som i mere end 15 år har væ-
ret vores ihærdige og dygtige ”mand” på Frederiksdal 
stationen og en til Jesper Winding-Lauesen, som har 
bestredet sin post som inspektør på Farum Sø gennem 
umindelige tider. 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Torben Carmes og Pierre 
Lundby Jensen.

Begge de indstillede kandidater blev valgt.

8. Valg af revisorer
René Letvad var villig til genvalg, mens Bent L. Brei-
ting ikke ønskede ikke at modtage genvalg. Per Ek-
strøm blev foreslået valgt.

René Letvad og Per Ekstrøm blev begge valgt med 
akklamation.

Formanden ønskede efterfølgende at takke Bent 
Breiting for hans årelange arbejde for foreningen som 
intern revisor.

9. Eventuelt.
Mikkel Sander Hansen spurgte om foreningens hold-
ning til, at der er søer, hvor vi ikke kan sejle med el-
motor f.eks. Tystrup Sø og Farum Sø? Yderligere øn-
skede Mikkel at høre, om det var muligt at få flere 
benzinmotorer til Furesøen. Anders Vernersen svarede, 
at bestyrelsen arbejder kontinuerligt på at få nye tilla-
delser til f.eks. el-motorer, men at det er en lang og som 
regel også meget svær proces. Hvad angår flere ben-
zinmotorer til Furesøen, er dette et fast punkt på vore 
møder med Naturstyrelsen som administrerer disse.

Torben Wilken spurgte, om tyvene som stjal vores 
båd i Sørup er blevet identificeret, da han ikke mente 
bestyrelsen havde givet tilstrækkelig information om 
dette. Anders Vernersen kunne informere, at der sam-
me nat som foreningens båd blev stjålet, også var blevet 
stjålet en uregistreret bådtrailer, som sandsynligvis er 
blevet benyttet til transporten.

Ole Clemens Petersen forklarede, at sagen naturlig-
vis var blevet meldt til politiet, som dog hurtigt hen-
lagde sagen.

Årets generalforsamling blev herefter afsluttet med 
et trefoldigt leve for Lystfiskeriforeningen.

Referent Kristoffer Dalhoff
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SOS – Det spøger på Søndersø

I tusmørket stævner en LF båd med 2 for-
mummede silhuetter ud på den spejlblanke 
sø. Elmoterens sagte snurren fører let båden 
hen til startpunktet for linelægning efter de 
lange, i håbet om et ypperligt måltid mad på 
bordet. Markøren sættes og de første kroge 
glider over rælingen ned i det mørke vand. 
Da sker det!

Cirka halvejs i krogsætningen siger mo-
toren pludseligt absolut ingenting – og det bliver den 
ved med...

Årerne... givet den aldeles stille aften og mindre sø, 
tilsat lidt dovenskab, de var forblevet i god ro på statio-
nen! I mellemtiden er det blevet bælgmørkt og hyggen 
forvandles til uhygge. Hos vore 2 Brave i båden var der 
enighed om at nok kan vi meget, men ingen af os var 
stærke nok i troen til at kunne gå på vandet. Gode råd 
var dyre. Istedet for den troløse elmotor kom nu en an-
den teknik, mobiltelefonen, i brug til at sende 2 gange 
SOS til 2 andre Brave, der straks viste sig beredvillige 
til udrykning med hjælp. Tak til Mikkel Peter og Ben-
jamin. Nærmeste af disse, Benjamin Møller, blev vor 

redningsmand. Efter en lang times ven-
ten nåede hjælpen frem i natten. Vi blev 
ikke blot reddet i havn; forinden blev de 
sidste kroge på den ene line bugseret ud i 
søen. TAK siger vi.

Efter en god nats søvn og med linen 
bjærget så vore 2 Brave linefiskere på hin-
anden og spurgte os selv: ”Hvad kom der 
i grunden ud af det?” Svaret er:

* Elmotorer kan brænde sammen efter lang og tro 
tjeneste.

* Trods al teknik er et par årer i båden ikke at foragte.
* Krogene gav 5 pæne lange på bordet – lidt færre 

end forventet.
* Vi får Lystfiskeri-Tidende til at bringe en oplysen-

de artikel om vor læring til gavn for alle.
* Det havde spøgt på søen sidste nat. Lystfiskerifor-

eningens ånd havde igen vist sig i form af hjælpsom-
hed iblandt ”Alle Brave” – og det er ganske vist.

Werner og Bent
PS: Vi ved at ånden sætter pris på vin.

Et pragtfuldt syn
Slæbestedet fik en super make-
over søndag d. 30. august på Fre-
deriksdal stationen. Det var de tre 
kompetente LF’er i skikkelserne 
af Morten, Dan og Ulf som kaste-
de sig over jobbet. Med Morten’s 
”klunsede” træ i superkvalitet, 
holdt LF-lauget udgifterne nede 
for den gamle forening. Estimeret 
holdbarhed af slæbestedet er nu 
10 år frem i tiden. Der skal lyde 
en stor tak for indsatsen fra en 
bruger af stationen.

Venlig hilsen
Manden med den blå agntønde og 
dårlige ryg.
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På et mulehår

Med et mulehår, med en dæksbredde eller på en kril-
limillimeter (*). Der er mange muligheder for at be-
skrive, hvor tæt de konkurrerende lå på hinanden, da 
afgørelsen faldt. I lystfiskeriets verden findes der vel 
egentlig ikke noget udtryk, som dækker forskellen. 
Måske en skæltykkelse eller hvornår fisken senest har 
tømt tarmen, da det ofte afgøres på vægten. Sidstnævn-
te mulighed kunne måske være det, der gjorde forskel-
len, da årets aborrekonkurrence blev afgjort i Tyvekro-
gen og Sneglehuset, men det vender vi tilbage til.

Aborrekonkurrencen er en intern dyst som afhol-
des blandt bådejerne ved de 2 LF-stationer, der ligger 
i den sydligste afkrog af Vejlesø. Konkurrencen har 
efterhånden omkring 50 år på bagen og finder altid 
sted den 2. lørdag i september, hvor Furesøens aborrer 
ifølge overleveringen skulle være særligt hugvillige. Er-
faringsmæssigt svinger det dog lige så meget som vejret.

Konkurrencetiden er fra kl. 8-13, så selv de mindst 
morgenduelige har mulighed for at deltage. Indled-
ningsvis startes altid med ”en lille skarp”, så eventuelle 
rester af søvn trykkes ud af øjenkrogen. Derefter er det 
bare ud i bådene og ud på Furesøen. Nogen kommer 
ud før andre, da der som regel lige er nogle stykker, der 
har behov for at fyre de seneste røverhistorier af. Man 
er jo ikke lystfisker for ingenting.

Ude på søen så de fleste, efter nogen tid, ud til at 
have fundet netop ”stedet”, hvor aborrestimerne befandt 
sig. Nemlig over hele søen. Der blev fisket med agn, jig 

og pirk. Enkelte fangede mere end andre, men store og 
grove kunne man næppe sige aborrerne var. Men der var 
mange, og når man endelig drev over stederne, hvor de 
stod tæt, var de da også flinke til at hugge. 

Vinden tog til i løbet af formiddagen, så den til sidst 
var frisk fra sydvest. Lidt generende når man fisker i den 
nordlige del af søen, men det gik. Vi beholdt nogle styk-
ker af de ”største”, så der var lidt til vejemesteren.

Vel inde måtte vores faste vejemester Per B. godt 
nok have fat i de stærke briller og gang i den mest føl-
somme vægt, for det blev et meget tæt løb, hvor afgø-
relsen faldt på hvilken af aborrerne der senest havde 
besøgt et das, hvis et sådant findes på bunden af Fu-
resøen. Men med megen nøjagtighed blev resultatet:   
1. Jens Grubbe 210 gram
2. Per Ekstrøm 205 gram
3. Jørgen Lykke Larsen og Christian Balslev.  

Begge med en på 200 gram

Efterfølgende var der som sædvanlig fælles spisning med 
egne medbragte bøffer, pølser eller lammesteg. Alt efter 
hvad ens personlige smagsløg foretrækker, og ikke mindst 
hvad tænderne er i stand til at tygge. Det har også den 
fordel, at man ikke kan klage over maden. Med indbydel-
sen fulgte en opfordring om selv at medbringe grøn sa-
lat, hvilket de fleste sjovt nok havde overset. Til gengæld 
havde Jens Grubbe ”monteret” (det hedder det vist på 
finere kokkesprog) en aldeles fremragende kartoffelsalat, 
som var flere kokkehuer værdig. Den var populær.

Til ”finalen” havde både Camilla og Carina frem-
tryllet nogle usædvanlig lækre kager til kaffen. En ren 
fryd for den søde gane. Man følte sig hensat som dom-
mer i Den Store Bagedyst. Resultatet endte desværre 
uafgjort, så nu der er lagt op til en ny dyst udi den store 
konditorkunst.

Der var blevet truet med regn, men den holdt sig 
væk til sidst på eftermiddagen, så de fleste fik hverken 
serveret våde pølser eller fugtige bøffer. Alt i alt en dej-
lig dag, hvor der afslutningsvis skal lyde en stor tak til 
de dygtige arrangører Lars Francker og Jens Grubbe.

Tidendes Udsendte ved den varme grill i Tyvekrogen

NB! (*) en krillimillimeter er ifølge Politikens Slangord-
bog fra 1982 et meget lille mål – (nemlig så meget som et 
musekussehår der er flækket på langs og banket fladt med 
en forhammer!)

De glade vindere i disciplinen ”Micro-aborrer”. 
Fra venstre: Jørgen ”Jyde”, Per Ekstrøm, Jens Grubbe og 
Christian Balslev. Som det ses var præmierne betydeligt 
større end aborrerne. Foto: Per B. Larsen
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Læs om seniorerne på www.lystfiskeriforeningen.dk

Seniorgruppen:
Ole Hjardemaal, 
Farum Hovedgade 43 B, 
3520 Farum. 
Telf.: 4043 4395

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.

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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Med Statler og Waldorf på befiskning

Når man nu har muligheden for selv at bestemme, 
hvorfor vælger man så at placere sig i midten af en 
Rudkøbing 48 jolle midt mellem LF´s svar på Muppet 
Shows Statler og Waldorf? Tja! Det kan man jo bedst 
spørge Signe Boes og Brian Jensen om. De gjorde det 
helt frivilligt, da bestyrelsen afholdt sin årlige ”befisk-
ning” af Esrum Sø. Om det var af hensyn til de øvrige 
deltagere, eller fordi de trods mange års kendskab til de 
to mente, de kunne lukke den meste snak ude, holdt 
de høfligt for sig selv. 

Befiskning? Underligt udtryk, men ifølge Den 
Store Danske Ordbog betyder det ”at drive fiskeri i et 

bestemt farvand”. I nævnte tilfælde Esrum Sø, så skal 
vi ikke bare fastholde begrebet i LF-regi. Det er en tra-
dition, så lad os holde fast i den, og komme frem med 
kendsgerningerne.

Kalenderen viste september, datoen lørdag den 19. 
og det herrens år 2020. De altid udskældte vejrguder 
viste sig fra deres helt noble sider og havde skruet helt 
ned for vinden. Til gengæld havde de i de tidlige mor-
gentimer glemt at skrue op for både varmen og lyset. 

Efter en god gang morgenfoder i Hyttefadet gik 
turen ud på søen. Stemningen på vej mod fiskeplad-
serne var både behage- og hyggelig. Formanden havde 
medbragt nogle lunkne bajere, som kom med ombord. 
Ganske fornuftigt, så frøs vi ikke under indtagelsen. 
Efter ganske kort tid endte vi på ”Løjtnanten”, hvor 
ekkoloddet viste, der stod nogle aborrer, som kun ven-
tede på at blive fanget. Brian havde ikke tidligere været 
på Esrum Sø, men det holdt ham ikke tilbage. Solidt 
hug på jiggen og op kom en aborre, som fik vægten til 
at balancere på 1,450 kg. ”Mit gennemsnit på Esru-Håndlanding af gedde. Foto: Per Ekstrøm

Skalle på pirk... Foto: Signe Boes
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maborrer er 1,450 kg”, lød det friskt fra Brian. Over-
inspektøren og Esrum inspektøren havde også fundet 
frem til ”Løjtnanten”. De lå ikke langt derfra og halede 
en del fornuftige aborrer op. Vi sejlede videre for at 
prøve nogle andre pladser, så slap inspektørerne også 
for at høre på os.

Så var det Statlers tur til at få hug. Noget mere 
voldsomt, men op kom fisken. En gedde havde nappet 
ophængerfluen. ”Skal du bruge net?” ”Nej! – den nap-
per jeg med hånden”, lød det kækt fra Brian, der rigtigt 
havde fået styrket selvtilliden efter at have fanget den 
store aborre. Brian tog med sin store mekanikerlap et 
fast gællegreb, men som det ofte sker, så er gedder ikke 
særligt medgørlige for den behandling. Så han fik revet 
tommeltotten. Blodet flød, men da nøden var størst, 
stod Signe klar med forbinding, plaster og trøstende 
ord. Fingeren blev lappet, og så kunne der fiskes vi-
dere. Helt ”tæt” var Brian dog ikke. Gedden havde 
åbenbart ikke næret de hjerteligste følelser overfor hans 
behandling, så Signe måtte igen have gang i plasteret 
og puste for at lindre smerterne. Efter nogle timer lyk-
kedes det omsider at få gjort Brian nogenlunde ”tæt”. 
Det så værre ud end det var, men når det bløder efter 
et fejlplaceret gællegreb, kan det godt se voldsomt ud. 
Det er nok derfor, jeg aldrig har hørt om klavervirtuos, 
der benytter sig af den landingsmetode. Der kunne ske 
uoprettelig skade på levebrødet.

Flere pladser blev fisket igennem i løbet af de næ-
ster timer. Ingen solide kæmpeaborrer viste interesse 
for vores agn. Hverken jigs eller pirke havde den store 
interesse. Dog blev det til en halv snes nogenlunde 
pæne aborrer, der med god vilje kunne ende på ste-
gepanden. Det gjorde de så. Mange ”tusindbrødre” 

kiggede også forbi, og gang på gang undres man over, 
hvilken appetit de lægger for dagen. I nogle tilfælde er 
de mindre end pirken, og alligevel lykkedes det dem at 
gabe over alle trekrogens spidser.

Ved samlingen i havnen dukkede der yderligere to 
flotte aborrer op fra dammen i de andre både. Ulf havde 
fanget et rigtigt flot eksemplar på 1,700 kg, og Esrum 
stationens inspektør kunne fremvise en på 1,450 kg. 
Tre medaljefisk på en dag, må siges at være rigtig flot, 
men vejret bidrog også til optimale betingelser. Inden 
vi drog hver til sit, fik vi et par stykker smørrebrød 
i Hyttefadet, hvor dagens begivenheder blev vendt og 
genfortalt. Nu i reviderede og mere maleriske beskri-
velser. Lystfiskere er sgu uforbederlige.

Tidendes udsendte på havnen i Sørup 

Nyt fra kassereren

Pr. 1. januar opkræves kontingent for hele 2021, rettidig betaling senest 1. februar.
Alle medlemmer skal tilmelde sig automatisk betaling. Gerne allerede nu med betalingskort i booking-

systemet, eller PBS via banken.
Opdater venligst også dit mobilnummer og din e-mail, så vi kan kontakte dig hvis der er brug for det 

når du har booket en båd.

Bo Guldager

Næstformanden med flot gedde. Foto: Niels Buch
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Dato: Fiskeart:  Fanger: Vægt: Fiskevand:  Redskab:
12.01.20 Gedde Martin Huno 162.75 12,500 Lyngby Sø Jig

15.09.20 Aborre Jens Ryhl 358.58 1,900 Esrum Sø Ophænger
19.09.20 Aborre Ulf Hansen 129.90 1,700  Esrum Sø Ophænger
05.10.20 Aborre André Weirup 403.9 1,650 Esrum Sø Ophænger
30.09.20 Aborre Per B. Larsen 237.3 1,640 Esrum Sø Agn
27.09.20 Aborre Eric Hagbard Reib 350.6 1,620 Esrum Sø Jig
05.10.20 Aborre André Weirup 403.9 1,600 Esrum Sø Agn
27.09.20 Aborre Erik Hagbard Reib 350.6 1,560 Esrum Sø Ophænger
30.09.20 Aborre Per B. Larsen 237.3 1,510 Esrum Sø Agn
30.09.20 Aborre Per B. Larsen 237.3 1,470 Esrum Sø Pirk
19.09.20 Aborre Brian Jensen 174.15 1,450  Esrum Sø Jig
19.09.20 Aborre Ib Guldager 120.21 1,450 Esrum Sø Agn
30.09.20 Aborre Per B. Larsen 237.3 1,380 Esrum Sø Agn

06.06.20 Sandart Henrik Pedersen 314.6 7,400 Furesøen Agn

LF præmiefisk pr. 5. oktober 2020

Brian Jensen fiskede på Esrum Sø 
for første gang. Det var sammen 
med bestyrelsen på befiskning. Før-
ste hug og dermed første fisk fanget 
på Esrum. En aborre på 1,450 kg. 
Stort tillykke til Brian.  
Foto: Per Ekstrøm 15.09.2020

Af pladshensyn vil kun den størst tilmeldte fisk af hver art, samt de præmiefisk, der ikke tidligere har været offentlig-
gjort i Lystfiskeri-Tidende, være at finde på listen.

Esrums nye inspektør, 
Ib Guldager, fangede 
på bestyrelsens be-
fiskning denne flotte 
aborre på 1,450 kg. 
Foto: Lars Francker 
19.09.2020

Ulf Hansen ud-
mærkede sig også på 

bestyrelsens befisk-
ning. Han fangede 

turens største aborre 
på hele 1,700kg. 

Foto: Per Ekstrøm 
19.09.2020

Noget af en bedrift, 
ikke underligt Per B. 

Larsen ser glad ud. 
En tur på Esrum Sø 
gav ikke mindre end 
fire aborrer over me-

daljekravet. De vejede 
henholdsvis 1,380 kg, 
1,470 kg, 1,510 kg og 

1,640 kg. Stort til-
lykke til Per.  

Foto: Per Ekstrøm 
30.09.2020

Lystfiskerberetninger
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LF præmiefi sk pr. 5. oktober 2020 Lystfi skerberetninger

En rapport om fiskeriet på Esrum Sø
Sommerens fiskeri efter aborrer på Esrum Sø, har været 
noget problematisk med nulboner til følge. Den 25. 
august tog min fiskemakker og jeg atter på søen. Vi 
startede med at dørge op mod Graverhjørnet. På vej 
derop fik jeg hug på wobleren som gik nede på 10 me-
ter. En herlig fight startede med rusk og flere udløb. Da 
gedden var blevet medgørlig, kunne makkeren nette 
en flot gedde på 5,1 kg. Dyret blev nænsomt sat ud 
igen. Da vi nåede Graverhjørnet cirklede vi lidt rundt 
i håbet om at se aborrer på loddet, men så snart de var 
lokaliseret, var de væk igen. Vi fortsatte til de andre 
kendte pladser, og det samme gentog sig, så det blev 
atter uden aborrer i dammen. På vej hjem til havnen 
satte jeg atter wobleren i vandet. Der gik ikke lang tid 
før der var bøjet stang. Endnu en herlig fight, der endte 

med en gedde på 6 kg. 
Den fik også friheden 
som belønning for den 
gode fight.

Min makker ringede og sagde: ”Jeg har båd 42 tirs-
dag d. 15. september. Har du tid?”. Det skulle han ikke 
sige to gange. Vi ankom til Sørup havn, på en sensom-
merdag i skjorteærmer, og med en temperatur på et par 
og tyve grader. Vi sejlede ud på en spejlblank Esrum 
Sø. Det hører godt nok til sjældenhederne. Vi startede 
ved Graverhjørnet, men fik kun nogle små aborrer. Vi 
tog rundt til flere af de kendte pladser uden større held. 
Da vi nåede til de høje popler, var der virkelig fisk at 
se på 14 meter. Markøren røg hurtigt i vandet, og vi 
kunne begynde at pirke. Det varede ikke længe før vi 
begge havde fleks på stængerne. Flotte aborrer kom 
i dammen, og flere kom retur hvor de kom fra. Der 
var heldigvis begyndt at komme lidt brise, så vi kunne 
drive. Det gav endnu flere flotte aborrer til dammen. 
Vi kunne så sejle tilbage til markøren og fortsætte det 
gode fiskeri. På et tidspunkt får jeg et meget hårdt hug, 
og jeg siger til makkeren. ”Nej, jeg tror jeg har fået en 
gedde på”. Fisken bliver ved med at svømme ned. Så 
snart jeg havde fået den et par meter op på det spinkle 
grej, tog den turen nedad igen, så det var med forsig-
tighed jeg fik listet bæstet op. Det viste sig at være en 
kæmpe aborre på hele 1,900 kg, og så sad den oveni-
købet på den gule ophængerflue. Det er en af de helt 
fantastiske fiskedage jeg altid vil huske, med 11 flotte 
aborrer til sammen, og der røg lige så mange retur.

Med brav fiskehilsen
Jens Ryhl

Jens Ryhl havde en skøn 
septemberdag i kanon 
vejr på Esrum Sø. Her 
åd en af søens helt 
store kæmper en fin gul 
ophængerflue. Billedet 
er ottende kandidat 
til årets forsidebillede. 
Fotografen afsløres i 
Januar / Februar num-
meret 2021.

Jens Ryhl havde en skøn 

Forsiden
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FangststatistikPersonlig rekord slået to gange på samme 
dag
Året har for os ikke budt på mange dage til fiskeri, men 
i går eftermiddag, søndag 27. september drog min 
10-årige søn og jeg langt om længe på aborretogt på 
Esrum Sø. Det tog lidt tid at finde aborrerne, men det 
kom vi ikke til at fortryde, for det lykkedes os tilsam-
men at lande ca. 60 abor-
rer alt imens mågerne holdt 
skarpt øje med os. Løjtnan-
ten var stedet og aborrerne 
bed villigt på både pirk, jig 
og ophænger. Det vakte 
stor glæde og begejstring at 
mærke trækket i enden af 
linen. Begejstringen blev til 
måben da den første store 
aborre viste sig under over-
fladen. ”What! Kan de bli-
ve SÅ store?”, udbrød min 
søn. Den havde taget min 
ophænger. Hjemme viste 
mål og vægt 47 cm og 1,56 
kg og min gamle personlige 
rekord dermed slået med  
1 cm og 100 g.

Madpakkerne blev 
nydt mens vi drev og slud-
rede. Med maverne fulde fortsatte vi fiskeriet på Løjt-
nanten. Det var som om der var opbrud i stimerne. 
De store stimer blev mindre, og de lange drev henover 
dem, blev kortere. Fiskene blev også mindre hugvil-
lige. Ikke desto mindre fik vi stadig et par aborrer i 
ny og næ, og lige pludselig havde endnu en storaborre 
bidt på. Denne gang på min jig. Da min søn tog den 
med nettet og løftede den ombord, troede han næsten 
det var løgn. ”Den er jo endnu større end den første!”, 
sagde han. Hjemme viste mål og vægt 50 cm og 1,620 
kg og min gamle personlige rekord dermed slået med 
4 cm og 160 g.

Det var absolut ikke med præmiefisk i tankerne at 
vi var taget afsted, og vi havde da heller ikke hverken 
vægt eller målebånd med i grejkassen. Dog stod der et 
par erfarne brave og sludrede henover en sølvgrå bil. 
De kom hen og kiggede på de to aborrer i køletasken. 
Vi var enige om at de nok var omkring 1,5 kg hver,  
– og det var vægten derhjemme helt enig i.

Vi havde en fantastisk eftermiddagstur 
på vandet, og glæder os allerede til næste 
gang. Og selvom vi var enige om at det 
var ”båden der havde fanget dem”, håber 
jeg inderligt at kæmperne vælger at bide 

på min søns endegrej næste gang, så han rigtigt kan 
mærke suset.

Med venlig hilsen
Eric H. Reib

Andespil 
Mandag d. 9. november 2020 

kl. 19.00 afholder LF andespil på
Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 

2800 Kongens Lyngby.
Alle medlemmer med familie er velkomne.

18 39
4 75
88

Alexander med fin aborre.
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Bavelse Sø: Der har været klaget over at båden har væ-
ret fyldt med vand. Svar: ”Ja, det regner en gang imel-
lem i det her land”. Kommentaren herfra må være, at 
man ikke kan forvente at inspektørerne, hver gang der 
har været en byge, skal komme farende og tømme bå-
den for vand. Det kan være en glimrende øvelse selv 
at tømme båden for vand. Man hjælper samtidig den 
næste bruger, med mindre det regner igen.
Esrum Sø: En del gedder mellem 5 og godt 7 kg er sta-
dig derude. Ganske få aborrer er vejet, når de er taget 
hjem. De fleste er ikke. 
Farum Sø: Her har et medlem fundet melodien med 
hensyn til aborrerne. Han har fanget godt 350 og taget 
27 med hjem. Derudover har samme fanget og genud-
sat 2 ål på henholdsvis 1,1 kg og 1,25 kg.
Furesø Frederiksdal: Herligt at man kan nyde søen 
med ”Dejlig tur TAK LF, selv når der ingen fangst er!

Furesø Holte: Mindst 400 aborrer er genudsat. En af 
de udsatte sandarter var på 5 kg.
Gentofte Sø: Pæne gedder med den største på 105 cm.
Haraldsted Sø: Her har mindst 500 aborrer været 
oppe i den friske luft.
Lyngby Sø: En enkelt karpe er tilbage i sit rette ele-
ment.
Søndersø: Inspektøren har, som det ses, fået gang i åle-
fiskeriet med forskellige hjælpere. Og så er der en der 
har fået en speciel fangst. Kroget konen i benet. Det 
skal man passe meget på med!
Tissø: Meget mærkeligt. På denne station vejer med-
lemmerne deres aborrer. Aborrerne vejede i gennem-
snit 0,4 kg. Det er den bedste størrelse til panden ifølge 
kenderne.

Fangststatistik

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 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagsværd Sø 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bavelse Sø 4 1 4 2 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buresø 13 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esrum Sø 118 6 12 33 28 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farum Sø 14 0 0 4 27 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furesøen Frederiksdal 96 1 3 80 13 ? 0 0 2 7,5 2 0 0 0 0 0 0
Furesøen Holte 111 4 13 92 11 ? 0 0 1 4,3 2 0 0 0 0 0 0
Gentofte Sø 26 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyrstinge Sø 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haraldsted Sø 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyngby Sø 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sjælsø 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søllerød Sø 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søndersø 23 0 0 28 2 2,5 40 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissø 13 5 13 30 75 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Flodevig 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Vinstrup 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II  aalltt 494 18 47 333 157 32 40 0 3 12 4 0 0 1 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 17 0 0 0 9 0 43 0 1 53
Præstø Fjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rungsted Havn 17 0 0 0 21 0 150 2 0 13
Stege Nor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II  aalltt 34 0 0 0 30 0 193 2 1 66

SSttaattiioonn

Ferskvand

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 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagsværd Sø 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bavelse Sø 4 1 4 2 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buresø 13 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esrum Sø 118 6 12 33 28 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farum Sø 14 0 0 4 27 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furesøen Frederiksdal 96 1 3 80 13 ? 0 0 2 7,5 2 0 0 0 0 0 0
Furesøen Holte 111 4 13 92 11 ? 0 0 1 4,3 2 0 0 0 0 0 0
Gentofte Sø 26 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyrstinge Sø 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haraldsted Sø 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyngby Sø 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sjælsø 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søllerød Sø 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søndersø 23 0 0 28 2 2,5 40 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissø 13 5 13 30 75 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Flodevig 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Vinstrup 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II  aalltt 494 18 47 333 157 32 40 0 3 12 4 0 0 1 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 17 0 0 0 9 0 43 0 1 53
Præstø Fjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rungsted Havn 17 0 0 0 21 0 150 2 0 13
Stege Nor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II  aalltt 34 0 0 0 30 0 193 2 1 66
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