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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 fra Berkley.
Der medfølger 3 forskellige 
beslag, så den kan monteres på 
lodrette og vandrette fl ader samt 
på søgelænder.
Før 129,00

129,-

SFG Batteri Pumpe
Lille kompakt batteripum-
pe til at holde liv i agnsfi sk 
eller rejer. 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 
Luftpumpe - RCDDFA.
Så bliver det ikke meget mere 
genialt. En vandaktiveret 
fl ydende luftpumpe fra Rapala. 
Nu skal vi ikke mere have lange 
slanger og div. ledninger, når 
der skal holdes liv i agnsfi sk eller 
rejer. Denne pumpe smides bare 
ned i spanden og så går den 
automatisk i gang ved kontakten 
med vandet.
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Kære medlemmer

Efter måneders venten oprandt 1. maj og det er en 
dato, vi ser frem til hvert eneste år. Endelig er det ble-
vet tid til, at vi igen kan jagte gedder og aborrer på 
vore søer.

I skrivende stund er premieredagen lige overstået. 
En rigtig flot solskinsdag blev det, og der er kommet 
glade meldinger om gode fisk. Rigtig dejligt, og forhå-
bentlig et varsel om en god sæson.

Og fisk var der….
Der er allerede indløbet rapporter om gedder på 

den rigtige side af 10 kg, om en aborre på 1700 g og 
også om flere sandarter, der ikke havde læst frednings-
reglerne ordentligt. Godt at se og høre, at de er der.

Dejligt var det også at se vores flåde ligge parat til 
den nye sæson ved vore mange stationer. Der skal i 
den forbindelse lyde en stor tak til inspektør- og op-
synsmandsholdet samt til de medlemmer, der bare er 
dukket op for at give en hånd med ved klargøring og 
ilægningen af bådene.

Foreningen fejrede 135-års fødselsdag i midten af 
april, og kan nu også ”prale” af at have været vidne til 
en corona pandemi. LF-arkæologen har i forbindelse 
med fødselsdagen set lidt nærmere på foreningens til-
blivelse. Læs mere om det i dette nummer.

I øjeblikket åbnes landet igen efter lang tids coro-
nanedlukning. Mit håb er, at medlemmerne er kom-
met godt igennem denne periode, der for mange har 
været en stor belastning. Mange er nu vaccinerede, og 
vi øjner muligheden for at kunne afholde generalfor-
samling i juni. Se mere herom andetsteds i bladet. Vi 
skal stadig passe på, og derfor er planen at vi ikke afhol-
der den forudgående middag.

Vi må glædes over, at det fortsat går mod lysere 
tider, også på den front. Vi håber også, at ikke bare 
Søndersøkonkurrencen, men også Furesøkonkurren-
cen, kan afvikles på normal vis. Det trænger vi til.

Knæk og bræk derude. 
Venlig hilsen 

Anders
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Furesøkonkurrencen 2021

Tidspunkt og tilmelding:
Punkt 1:
Lystfiskeriforeningen afholder den 117. fiskekonkur-
rence på Fure- og Vejlesø, lørdag den 12. juni fra kl. 
06.00 til kl. 13.00. 

Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal ske 
senest torsdag d. 10. juni kl. 15.00  på mail: fure-
so@lystfiskeriforeningen.dk, eller telefonisk (SMS) 
til Niels Buch Jørgensen tlf. 28 88 88 30.

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

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

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

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

Bemærk at egne motorer der påsættes forenings-
bådene uden fastmonteret foreningsmotor, enten skal 
være elmotorer eller benzindrevne 4-taktsmotorer.

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

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

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

Punkt 3: 
Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl. 
05.45 til kl. 06.15.
Forsinkede både skal tilmelde sig ved dommerbåden, 
der bærer signalflagene LF. Dommerbåden vil til kl. 
08.00 være på Storsøen. Herefter er eftertilmelding 
ikke mulig. Skipper på dommerbåden er Per Ekstrøm.

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

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

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

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

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

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

Foto: Per Ekstrøm 13.06.2015



19155

Furesøkonkurrencen 2021

Registrering af fangsten:
Fangsten kan registreres på 2 måder: 

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

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

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

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

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

Det er deltagerens pligt at sørge for nænsom og 
hurtig genudsætning. Kan fisken ikke, på grund af 
skader, ved egen kraft selv svømme ned og væk fra 
båden, skal den medtages for fysisk indvejning. Ud-
sætning af fisk uden mulighed for overlevelse med-
fører diskvalifikation.  

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

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

Punkt 14:
Det er ikke tilladt at anvende de såkaldte ”Lip 
Grip” eller fangstkrog ved landing af fisk der på-
tænkes genudsat.

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

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

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

Øvrige præmier uddeles efter ovenstående bereg-
ningsmetode.

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

Præmieoverrækkelse og efterfølgende:
Punkt 16:
Kl. ca. 14.30 vil der være præmieoverrækkelse på sta-
tionen i Holte. Efterfølgende frokost med egen med-
bragt mad for samtlige deltagere, familiemedlemmer 
samt gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes 
meddelt sammen med tilmelding til fiskekonkurren-
cen.

Foto: Per Ekstrøm 13.06.2015
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Nye bøjer udlagt på Søndersø

Den 9. april bistod LF Furesø Kommune med at ud-
lægge nye bøjer til at markere stillezonen på Søndersø. 
De tre gamle bøjer er udskiftet med seks nye store bøjer, 
så der nu ikke bør være tvivl om stillezonens afgræns-
ning. Bøjerne er ankret op med 40 kg betonklodser, 
og bør derfor ikke flytte sig på grund af vejr og vind. 
Formand, næstformand og opsynsmand på Søndersø-
stationen mødte op til hård vestenvind og til tider bøl-
ger med skum på toppen. To både blev læsset: En ar-
bejdsbåd med bøjer og betonklodser og en dirigentbåd 
med GPS. Da vi skulle sejle ud, strejkede elmotoren på 
arbejdsbåden. Bo tog derfor fat i årerne og kæmpede en 
brav kamp med at komme ud til første bøje i den tungt 
læssede arbejdsbåd. Imens sejlede dirigentbåden med 
en medarbejder fra Furesø Kommune, Anders og Tor-
ben ud med elmotor, og dirigerede lystigt Bo på plads 
til at droppe første bøje. Der kom sved på panden, men 
også store smil. Herefter blev arbejdsbåden taget med 
på slæb, og de resterende 5 bøjer kunne udlægges. Alle 
bøjer kan nu ses fra stationen i klart vejr. 

Vær opmærksom på at al færdsel, sejlads og fi-
skeri ikke er tilladt i stillezonen fra 1. marts til 31. 
juli. Respekteres dette ikke kan det medføre sus-
pendering af medlemskabet. 

Venlig hilsen
Opsynsmanden på Søndersø, Torben Carmes.

Kort over Søndersø med afgrænsning af stillezonen.

Bo og Frank fra kommunen gør klar til at droppe første 
bøje. Bemærk bøjernes størrelse.

Anders arbejder hårdt med teknikken. Furesø Kommune 
havde fastlagt koordinater til bøjernes placering.
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Lystfiskeriforeningen 135 år

Torsdag d. 15. april var det 135 år siden en flok for-
udseende og innovative mænd stiftede Lystfiskerifor-
eningen.

Forud for stiftelsen var der dog foretaget en del for-
beredelser. Faktisk tog det hele sin begyndelse allerede 
i februar måned, hvor direktør Rasmus Ingwersen fra 
Adams kontor, havde indrykket en lille beskeden an-
nonce i det bedre borgerskabs foretrukne avis – Natio-
naltidende. Her søgte han “et begrænset antal herrer 
som nærer virkelig interesse for denne sport.” Der ville 
blive berammet et møde.

pagtning af moser og søer. Herunder er f.eks. annon-
cen i Roskilde Dagblad.

Det berammede møde fandt sted onsdag d. 17. 
marts 1886. Avisen “Dagens Nyheder” havde i sin fre-
dagsudgave en notits om mødet.

“En del danske Lystfiskere samledes i Onsdags Af-
tes i Etablisement Nationals Taarnpavillon efter Ind-
bydelse af Direkteur Ingwersen for at drøfte Spørgs-
maalet om Dannelsen af en Forening for Lystfiskeri. 
Den fremsatte Tanke vandt Forsamlingens Tilslutning, 
og der blev valgt en foreløbig Bestyrelse, bestaaende 
foruden af Indbyderen til Mødet af Rodemester Jensen 
og Forvalter Suhr. Denne Bestyrelse fik af Forsamlin-
gen det hverv at undersøge de Steder det kunde være 
ønskeligt at erhverve fiskepladser, og et senere Møde, 
der tænkes afholdt midt i April Måned at fremkomme 
med de indhentede Oplysninger og forelægge Love for 
en eventuel Forening for Lystfiskeri.”

Den foreløbige bestyrelse gik straks i gang med at 
skaffe de ønskede fiskevande. Det skete ved i lokale 
aviser, rundt om på Sjælland, at annoncere efter for-

Den lille annonce som er det første der findes om  
Lystfiskeriforeningen.

Tårnværelset på National hvor det første møde om stiftel-
sen af Lystfiskeriforeningen fandt sted d. 17. marts 1886.

Annoncen i Roskilde Dagblad d. 24. marts 1886.

Den foreløbige bestyrelse havde ikke det store held 
med at finde egnede fiskevande. I første omgang lyk-
kedes det kun at opnå fiskeret i de 3 Frederiksborg søer. 
Teglgårdssøen, Carlsøen og Tørkerisøen. Den stiftende 
generalforsamling blev afholdt på “Cafe du Lac” d. 15. 
april 1886, hvor Rasmus Ingwersen blev valgt som for-
eningens første formand. Den første medlemsforteg-
nelser pr. 1. juli 1886 viser, der var 31 medlemmer. 
I dag er vi næsten 800. LF var og er en fantastisk idé, 
som har bidraget til mange lystfiskeres store oplevelser. 
De mænd som i 1886 stiftede Lystfiskeriforeningen, 
har vi meget at takke for.

Samtidig bør vi huske, at LF kun er noget vi har 
til låns og skal overdrages til kommende generationer. 
Naturligvis i lige så god eller bedre stand end da vi 
modtog den. Derfor et stort tillykke til os der for tiden 
passer på LF.

LF-Arkæologen.
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LF præmiefisk pr. 10. maj 2021

På lavt vand, på Esrum Sø, overlistede kassereren denne 
store madamme på hele 10,50 kg med en længde på 113 
centimeter. Foto: Nina Clausen 03.05.2021

I skønt forårsvejr fangede Cato Jürgensen denne store 
gedde på 10,20 kg og 114 cm. “Fruen” slugte en agnfisk 
og efter fotoseancen blev hun behørigt genudsat.  
Foto: Klaus Vestergaard 31.03.2021

Aborrer:

Dato: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab/metode:
01.05. Kristoffer Dalhoff 1,700 Søndersø Agn
22.03. Per Lien Pedersen 1,300 Bagsværd Sø Wobler

Gedder:

Dato: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab/metode:
09.03. Niels Godsk Jørgensen 12,900 Bagsværd Sø Wobler
31.03. Claus Søgaard 11,000 Gyrstinge Sø Wobler
03.05. Bo Guldager 10,500 Esrum Sø Agn
31.03. Cato Jürgensen 10,200 Furesøen Agn
07.05. Thyge Pedersen 10,000 Søndersø Agn
28.01. Tobias Grønbek 9,250 Lyngby Sø Agn
09.01. Michael Lund Petersen 8,700 Furesøen Jig
01.05. Anders Vernersen 7,750 Søndersø Agn

Sandarter:

Dato: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab/metode:
18.03. Brian Jensen 7,300 Tissø Agn
09.03. Niels Godsk Jørgensen 5,800 Bagsværd Sø Wobler
14.03. Jan Kristoffersen 5,500 Bagsværd Sø Wobler
14.01. Mikkel Weischelfeldt 5,100 Bagsværd Sø Agn
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Geddekonkurrencen på Søndersø blev vundet af Thyge 
Pedersen som fangede denne flotte madamme på hele 
10,00 kg. Redaktionen ønsker tillykke med sejren. 
Foto: Mikkel Weischelfeldt 07-05-2021

På en Bomber wobler fangede Jan Kristoffersen denne 
fine sandart på 5,50 kg på Bagsværd Sø. 
Foto: Per Lien Pedersen 14.03.2021

Lige inden fredningen lukkede fiskeriet, fangede Claus 
Søgaard denne store smukke geddemadamme på hele 
11,00 kg. Gyrstingegedden åd en wobler. 
Foto: Kasper Glanning 31.03.2021

Så kan en stor sandart vel 
næppe foreviges smukkere? 
Her sammen med fangeren 
Brian Jensen.
Billedet er fjerde kandidat 
til årets forsidebillede. 
Fotografen afsløres i Januar / 
Februar nummeret 2022.

Så kan en stor sandart vel 
næppe foreviges smukkere? 

Forsiden
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Lystfiskerberetninger

Lige på falderebet
Skulle vi nå at fange en sandart eller en gedde inden der 
blev lukket for vinterbådende, var det ved at være tid. 
Derfor blev båd nr. 20 på Bagsværd Sø booket. Efter-

Da vi egentlig var på vej tilbage mod stationen, 
huggede det på den ene bundstang, og en række hid-
sige hovedryst gav visse indikationer. Alligevel gjorde 
vi store øjne, da en fantastisk aborre kom til syne, og 
efter et par aggressive udløb kunne Anders nette fisken, 
hvorefter jublen og krigsdansen brød løs i båden. 48 
cm lang og hele 1700 g vejede min smukke nye PR-
aborre. Hvilken dag på vandet! 

Mon ikke vi er at finde på Søndersø den første lør-
dag i maj igen næste år…?  

Knæk og bræk.
Kristoffer Dalhoff

Præmieren på Søndersø
Som traditionen bød, havde jeg den 1. maj sat forman-
den i stævne på Søndersø. Det var tæt på en perfekt 
forårsmorgen med fuld solskin, og søen lå helt blank. 
Det duftede næsten af præmieregedder.

Selvom al statistik (og fornuft) talte imod, så var 
det svært ikke at tænke et år tilbage, hvor den tilsvaren-
de første lørdag i maj havde resulteret i et kongefiskeri 
afsluttende med en fantastisk fisk på 10,2 kg som ny 
PR for undertegnede.

Årets tur startede dog noget anderledes, til trods for 
formandens ellers fine forarbejde, for jeg fik skabt en 
seriøs omgang linekludder, som lige krævede den første 
kop kaffe for at komme over. 

hånden som vi nærmede os lørdag den 20. marts blev 
vejrudsigten nærstuderet, heldigvis lovede den først 
opfriskende vind op ad dagen, hvorfor optimismen 

Der var mange både på vandet, så vi zigzaggede ned 
mod vestenden af søen. Efter et par timer måtte vi kon-
statere, at fiskeriet gik noget trægt med kun et par fisk i 
båden. Hen over middag kom der dog ikke kun gang i 
vinden, men også fiskeriet, hvilket resulterede i, at fire 
fine gedder var oppe og vende i båden på blot et kvar-
ter. Anders havde sørget for agnskaller i en størrelse, så 
vi overvejede at bruge dem som hjælpemotorer i den til 
tider stride vind. Men de skræmte tilsyneladende ikke 
gedderne, for efter noget tovtrækkeri landede forman-
den en fin gedde på 7,75 kg og 98 cm. 
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Lystfiskerberetninger var i behold. Så væbnet med optimisme, fire klargjorte 
stænger, skærpede kroge på woblerne, og et kort besøg 
hos bageren, gik turen mod Bagsværd Sø.

Med på turen var min søn Nicklas. Nicklas har tid-
ligere været med på både Bagsværd og Esrum Sø, men 
havde stadig både sin første sandart og gedde til gode. 
Dette faktum håbede vi at få ændret på denne dag.

Klokken var omkring 07.00 da den første wobler 
blev sat. Der var to andre lystfiskere, der havde fået 
samme tanke, men i modsætning til os, satsede de på 
levende agn.

Vi var åbenbart ikke de eneste der havde læst vejr-
udsigten, for efter kort tid stævnede en 8 med styr-
mand, efterfulgt af endnu en 8 med styrmand ud. Alle 
der har fisket på Bagsværd Sø ved, at de kommer med 
høj fart. Det kræver en del opmærksomhed at holde 
øje med roerne. Man kan hurtigt få sin agn fanget 
af deres årer! Vil man fra den østlige del af søen ned 
og vende i den vestlige del, kommer man uvægerligt 
tættere på robanerne end de 100 meter, som er en del 
af aftalen for at fiske på søen. Til gengæld gælder der 
åbenbart andre regler for ”baglæns” roerne på søen, 
for de behøver ikke ro vinkelret fra deres bådebro ud 
mod banerne, nej de har den opfattelse at de blot kan 
skære tæt forbi broen hvor LF hører til. Og da der kom 
yderligere rigtig mange, både single- og doublescullere 
på søen, samt 4-5 følgebåde, kunne det godt blive en 

udfordring. Der var så mange ude på søen for at træne 
i det gode vejr, at to af de mange doublescullere samt 
en enkelt træningsbåd valgte at benytte et stort om-
råde af søen syd for øen ned mod Bagsværdvej, hvilket 
gav yderligere udfordringer. Vi blev da også flere gange 
kontakte af de mange trænerbåde, der mente vi skulle 
søge mod Telegrafbugten, men vi forsikrede dem om 
at vi nok skulle være meget opmærksomme på deres 
færden, hvilket de var tilfredse med. Det skal så også 
nævnes, at langt de fleste var opmærksom på os, så alt i 
alt forløb dagens tur uden problemer med roerne.

Men tilbage til det historien drejer sig om, nemlig 
fisketuren.

Efter en tur i den vestlige del af søen, vendte vi bå-
den rundt og trak ned mod den østlige del, men allerede 
da vi havde passeret det smalle stykke ved bådebroen, 
var der hug på den ene af de yderste stænger. Nicklas, 
der stadig havde både sin første gedde og sandart til 
gode, fik fornøjelsen af at fighte fisken. Efter en relativt 
kort fight fik jeg nettet Nicklas første sandart, en fin 
fisk på 3,2 kg. Vi fortsatte fiskeriet og efter mindre end 
en time var der på ny hug på en af stængerne. Nicklas, 
der havde fået blod på tanden, greb resolut stangen og 
gav tilslag. Nicklas bedyrede, at den fisk der havde hug-
get føltes større end den første, hvilket knægten syntes 
godt tilfreds med. Efter en lidt længere fight, hvor vi 
også skulle formå at holde os fri af alle roerne, kom 
fisken til syne på den ene side af båden. Efter mit skøn 
vurderede jeg, at det nok var klogt at bjerge de øvrige 
stænger. Fisken kom ind til båden et par gange for blot 
at forsvinde igen, men til sidst vendte fisken siden til 
og jeg kunne sikkert ”nette” endnu en sandart. Ganske 
rigtigt, fisken var noget større end den første og vægten 
stoppede denne gang på 5,7 kg. Ikke nok med at Nick-
las havde fanget to sandarter, men også som nybegyn-
der havde han slået faderens PR for sandart! Herefter 
mistede vi en fisk, men sluttede dagen af med en lille 
gedde. Alle tre fisk blev genudsat, så mon ikke de på et 
senere tidspunkt kommer til at glæde andre ”brave”?

Slutteligt skal det nævnes, at LF-medlem Klaus 
Møller ankom til søen netop som vi roede ind, og i 
stedet for at rigge båd 21 til, afmeldte Klaus båd 21 og 
overtog i stedet båd 20.

Klaus endte dagen med en sandart på 5,5 kg, samt 
to gedder op til 3 kg. Også disse fisk er tilbage i deres 
rette element, nemlig Bagsværd Sø.

De bedste hilsner
Pierre Lundby Jensen.
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En gylden time
Den 9. marts var jeg på Bagsværd Sø sammen med Per 
Lien Pedersen ved årerne. Det var lige inden solned-
gang. Per havde talt varmt for at vi skulle fiske med 
wobler og efter et par runder, der kun gav nogle små-
gedder, fik Per hug af en sandart, der dog blev tabt, da 
den svømmede gennem LF-fangstnettet, som tilsyne-
ladende var blevet noget mørt (Et godt råd… – tag dit 
eget fangstnet med. LF er ved at udfase fangstnettene 
på stationerne, så det er en god idé at medbringe eget 
fangstnet. Red.)

Kort efter fik jeg et god hug, og efter tre gode udløb 
kunne jeg håndlande en sandart på 5,8 kg. Woblerne 
røg hurtigt ud igen, og blot 10 minutter efter var der 
hug igen. Fisken var dog noget mere utilfreds og trak 
noget rundt med båden. Efter cirka 10 minutter var 
den dog så medgørlig, at den kunne håndlandes. En 
kæmpe flot gedde der vejede hele 12,9 kg. Målebåndet 
røg ud på 116 cm. Et par hurtige billeder og retur i 
søen med gedden. Alle fisk blev genudsat i god stand, 
så de svømmer stadig rundt derude.

Venlig hilsen
Niels Godsk Jørgensen

Retfærdighed!
Efter at have set Niels Godsk Jørgensen fange to flotte 
præmiefisk på samme dag, havde jeg stor trang til, om 
muligt, selv at fange en præmiefisk… – da den sidste 
jo røg i gennem LF’s møre fangstnet. Jeg fik booket en 
båd på Bagsværd Sø d. 22. marts, og jeg tog på søen 
sammen med Jan Kristoffersen. Og sørme om ikke ret-
færdighed skete fyldest, da jeg fik en af søens sjældne, 
i hvert fald min første derfra, storaborre på en min-
dre Bomber wobler. Den blev kyndig nettet og vejet 
til 1,30 kg på en 10 kg’s Salter-vægt (vi forventede jo 
ikke aborrer), samt foreviget af Jan Kristoffersen. Den 
fine eftermiddag bød derudover på to sandarter og to 
gedder, ligeledes på wobler. Alle fisk blev genudsat. Så 
det var to tilfredse fiskere, med lange arme for vinden 
tog til, der lagde til land i skumringen.

Venlig hilsen
Per Lien Pedersen
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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. 

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 
PÅ TONSTUNGE 
BATTERIER?
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 7Ah, 18Ah, 35Ah, 70Ah og 100Ah.
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I det nye fiskeår skal du være opmærksom på, at der 
er indført nye regler omkring benzintanke på de sta-
tioner, hvor der er en fastmonteret foreningsmotor på 

Regler for håndtering af benzin i Lystfiskeriforeningen
båden. Af hensyn til miljøet er det ikke længere tilladt 
at hælde overskydende benzin fra tanken tilbage på din 
egen dunk. Tidligere har dette kun været en henstil-
ling, men nu er det en del af vores reglement.

Så fremover skal du lade den overskydende “sjat” 
blive i tanken. Hvis du ikke vil fylde tanken helt op, 
kan du jo medbringe din dunk på turen, og løbende 
fylde på, mens du sejler, hvis du ikke vil efterlade noget 
benzin til den næste. Set over en periode, så både får og 
giver du, så det går nok lige op. Det vigtigste af alt er, 
at vi sparer miljøet for spild af benzin, hvor det helst 
ikke skal være.

Et andet krav er, at der kun må anvendes frisk ben-
zin. Gammel benzin giver en ustabil drift og kan i vær-
ste fald beskadige motorerne.

Bestyrelsen

På arbejdsdagen på Søndersøsta-
tionen blev der opsat en hvinande-
kasse i et træ lige uden for hytten. 
På dagen for Søndersø geddekon-
kurrencen kunne der anes hvide 
dun i indflyvningshullet, og et bil-
lede fra en telefon på en lang pind 
bekræftede, at en hvinand ligger 
på æg i kassen.

Hvinænder laver reder i hule 
træer højt over jorden, hvor de er 
i sikkerhed for rovdyr. Reden skal 
være så nær vand som muligt. En 

kombination som i praksis sjæl-
dent forekommer. Derfor kan 
man hjælpe dem ved at opsætte 
redekasser. Er man heldig kan 
man se mor- eller farand komme 
flyvende ind i kassen med en ha-
stighed, hvor man undres over 
hvordan de kan nå at bremse.

Desværre ses der også en del 
mink i Søndersø. Furesø Kom-
mune har i år opsat fælder ved 
udløbet fra Søndersø, hvor de har 
fanget en del mink. Sidste år sås 

også mink ved Søndersø-
stationen, og kommunen 
har derfor opsat en fælde 
der også. Der er ikke fan-
get noget i denne fælde i 
år. Lad os håbe det er fordi 
der ikke er mink i områ-
det. Ser du fælden, så lad 
den være og hold afstand.

Nye beboere på  
Søndersøstationen

Tekst og fotos: Torben Carmes

Generalforsamling
2021

Efter de seneste udmeldinger fra myn-
dighederne og på baggrund af de kom-
mende lempelser af forsamlingsfor-
buddet, tør vi nu tro på, at generalfor-
samlingen endelig kan gennemførers. 
Lystfiskeriforeningen afholder derfor 
ordinær generalforsamling på Lindega-
arden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby, 
tirsdag den 22. juni. Vi starter kl. 
19.00 og det bliver uden den ellers så 
traditionsrige spisning af gule ærter 
med tilbehør. Der vil være øl og vand.

Bestyrelsens årsberetning samt 
regnskabet kan læses eller genlæses 
i martsnummeret af Tidende 2021. 
Indkaldelse og dagsorden kommer på 
hjemmesiden senest en uge før afhol-
delse, og det vil også være på hjemmesi-
den at alt det praktiske vedrørende selve 
afholdelsens form i forhold til gælden-
de coronaregler mm. vil være at finde.

Vel mødt.
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Den samlede fangst fra vinterbådene i  
januar, februar og marts 2021

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 62 0 0 76 0 0 0 0 7 16,2 28 0 0 0 0 0 0
Bavelse Sø 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buresø
Esrum Sø 38 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farum Sø
Furesøen Frederiksdal 19 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furesøen Holte 30 1 3,2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gentofte Sø
Gyrstinge Sø 30 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haraldsted Sø
Lyngby Sø 105 8 25,8 200 0 0 0 0 1 3,2 3 0 0 0 0 0 0
Sjælsø 20 2 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søllerød Sø
Søndersø 35 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tissø 36 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tystrup Sø Flodevig
Tystrup Sø Vinstrup 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II  aalltt 384 11 34,5 504 0 0 0 0 8 19,4 31 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.

Præstø Fjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rungsted Havn
II  aalltt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSttaattiioonn

Ferskvand
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SSuuddeerr
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SSttaattiioonn

Brak og saltvand

Til forskel for sidste år har vi, som i gamle dage, haft 
islæg i det meste af februar og lidt ind i marts. Dette af-
spejler sig selvfølgelig i statistikken. Intet fiskeri i vore 
vande i denne periode. 

Der har dog været en forholdsmæssigt fin aktivitet 
i januar og marts med 147 fisketure i januar og 229 i 
marts. Og der mangler endda rapportbøger fra Bavelse 
Sø og fra de to tystrupstationer. 

Og det har stort set været gedderne, der har måtte 
holde for her. Undtagelsen er, og sådan en skal man al-
tid have, Bagsværd Sø, hvor der er fanget ganske pænt 
med sandart!

Gedder. Antallet kan ses i statistikken.
Af pæne fisk kan nævnes et par for januar på 6,0 kg 

og 7,6 kg fra Esrum Sø og op til 5,5 kg fra Gyrstinge Sø.
Fra Lyngby Sø er registreret en gedde på 107 cm 

uden vægt, og fra Tissø en del gedder med den størst 
registreret på 8 kg. I øvrigt er der genudsat et halvt 
hundrede aborrer sammesteds. 

I marts er der fanget gedder på 7,6 kg og 8,0 kg 
fra Frederiksdal, 7,8 kg fra Holte og Gyrstinge Sø har 
leveret en smuk gedde på 11 kg (kan beskues på hjem-
mesiden og andetsteds i dette nummer). Ud over dette 
er der i Gyrstinge Sø fanget et par aborrer på 1,380 
og 1,000 kg. Det er ikke ofte aborrer lader sig fange i 
marts måned på vore søer.

Og helt uautoriseret har Emil R. fanget og udsat en 
ål på mere end 2 kg i Sjælsø. Den har åbenbart ikke væ-
ret klar over at ålesæsonen først starter den 1. august. 

Og så er der anmeldt et garn til fiskerikontrollen, 
også fra Sjælsø. Det hører ingen steder hjemme at have 
garn i vore vande.

Sandarten har også i marts været flittig i Bagsværd 
Sø. 18 stk. er genudsat! De største har været på 5,5 kg 
og 5,7 kg. Køkkenskriveren undrer sig over, at ingen er 
hjembragt til køkkenbrug. Det er ellers en af de fineste 
spisefisk fra vore søer. 
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