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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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God sommer

Fiskeåret er godt i gang, og den første sommermåned er 
allerede ”brugt”. Maj måned var en af historiens mest 
våde, men da vi vendte kalenderbladet og der stod juni, 
brød solen frem, og det blev sommer. Vi kan blot håbe, 
at juli og august lever op til deres betegnelse som som-
mermåneder. Det kan måske medføre, at det i stedet 
bliver til flere hyggeture med familien end til fisketure. 
Ikke så ringe endda, da familien derved også får glæde 
af LF. De ”bonuspoint” du måske optjener, kan ende 
med blive særdeles værdifulde senere på fiskeåret.

I LF er vi rigtig mange medlemmer. Lidt over 800, 
og aldrig har vi været så mange. For at få en organisa-
tion af den størrelse til at fungere, er det nødvendigt 
vi har nogle ”færdselsregler”. Disse er vores vedtægter 
og reglement, som det er vigtigt, alle medlemmer har 
kendskab til. Desværre viser det sig gang på gang, at 
dette ikke er tilfældet. Man ”glemmer” at rydde op ef-
ter sig, og bruger bådene som affaldscontainere. Andre 
”glemmer” at fortøje og efterlader bådene på en måde, 
hvor kun fantasien sætter grænser. Generelt er det min 
opfattelse, at reglerne for det fiskevand man benytter 
ikke læses. Listen med overtrædelser har desværre været 

alt for lang i år. Reglementet kan læses på hjemme-
siden, og man bliver ”mindet” om reglerne, når man 
booker både. Man bekræfter endda man har læst og 
forstået reglementet for det pågældende fiskested. 

Få kan ødelægge alt for de mange, og det skal der-
for have konsekvenser at bryde reglementet. Bestyrel-
sen har derfor besluttet, at suspension ved brud på ved-
tægter og reglement kan blive nødvendigt.

På inspektør og opsynsmandsholdet sker der na-
turligvis løbende udskiftninger, og i år takker en rigtig 
ildsjæl af. Vores mangeårige inspektør på Søndersø, 
Werner Larsen, har besluttet at stoppe. Werner har gen-
nem mange år leveret en kæmpe indsats for LF. Ikke bare 
på stationen, men han er også idémanden og primus 
motor bag den årlige geddekonkurrence på Søndersø, 
som han har gjort til en fast tradition. Nu har to af vores 
yngre medlemmer, André og Torben, taget over. En tung 
arv at løfte, men de er allerede i gang med at sætte deres 
personlige præg på den populære station. Dejligt at suc-
cession i foreningen kan foregå på den måde. 

Alle ønskes en god sommer.
Red.

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.



Årets Furesøkonkurrence
- En lille ”blæser”

Vinden går rask over Limfjordens vande – og Furesøens 
vover burde man tilføje. Dagene op til konkurrencen 
bød på næsten vindstille vejr, men vejret skiftede ka-
rakter natten op til konkurrencen. En koldfront skulle 
passere, og den bragte lidt luft med sig, så det blev en 
smule vanskeligt at fiske. Ikke at det var umuligt, men 
når vinden fra vest presses ind over Furesøen, så sker 
der et og andet. Vinden springer noget rundt, og det 
kan blive svært at styre linerne. Vejrguderne var kort 
og godt ikke rigtig på vores side, men vi fik afviklet 
konkurrencen på en lige og fair måde. Endelig skulle 
vejrguderne også lige sende et par byger ned over os ved 

konkurrencens start kl. 6.00. Bare så vi vidste, hvem 
der havde magten.

Dybest set skal det slet ikke handle om vejret, men 
om fiskeriet. Der er ingen grund til at behandle pro-
blemer, man alligevel ikke kan gøre noget ved. Fiske-
riet var acceptabelt uden at være prangende. Der blev 
fisket med agn, trukket med woblere og fisket verti-
kalt. Sidstnævnte metode, som vinder mere og mere 
frem, kræver et nogenlunde stabilt og stille vejr, men 
det var som nævnt ikke det nemmeste at finde på Fure-
søen. Klaus Vestergaard trodsede elementernes rasen og 
fandt et nogenlunde godt sted ovre ved Fiskebæk, hvor 
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det kunne lade sig gøre. Her blev han belønnet for sin 
ihærdighed og nappede konkurrencens eneste sandart 
på 4,15 kg. Han vandt derved sandartkonkurrencen. 
Ingen aborre nåede minimumskravet på 500 gram, så 
resten af gamet var overladt til gedderne, der optrådte 
i vanlige pæne mængder. Desværre blev vi ikke præ-
senteret for gedder i en størrelse, som vores sædvanlige 
dommer Per B. Larsen fik muskelinfiltrationer i armen 
af at veje. Men der kom alligevel nydelige fisk, som var 
konkurrencen værdig. Arrangementet har også skiftet 
karakter. Nu kan både børn og gæster deltage, og det 
bliver i lige så høj grad en sammenkomst, som en kon-

kurrence. Gæsterne kan ikke beskyldes for at være til-
bageholdende, for største gedde på 6,30 kg blev fanget 
af Tine Landtved. Da Tine desværre ikke er medlem af 
LF, gik Furesøpokalen i stedet til Per Ekstrøm, der fan-
gede konkurrencens næststørste gedde på 6,0 kg. Per 
får nu fornøjelsen med klud og Brasso det kommende 
år. I børnekonkurrencen gør pigerne sig efterhånden 
sig mere gældende end drengene. Clara og Mille fange-
de gedder på henholdsvis 4,20 og 3,40 kg. Flot gået af 
de unge damer. Præmieoverrækkelsen og efterfølgende 
sammenkomst stod Holtestationen for. Her glødede 
grillen, pølserne blev flittigt vendt og sålelæder for-
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vandlet til saftige bøffer. Det er sommer i LF. 
Niels Buch Jørgensen var for første gang tovholder 

ved arrangementet, og havde fremtryllet et flot præ-
miebord med hjælp fra vores sponsorer. Der var der-
for rigtig meget godt gedigent ”grejguf” til de dygtige 
og heldige vindere. En stor og kæmpe tak skal lyde til 
Sport Dres, Jagt & Fiskerimagasinet, Hvidovre Sport 
og Westin (Fairpoint Outdoors), som gjorde det flotte 
præmiebord muligt.

Tidendes altid nærværende reporter ved 
brændpunktet på Holtestationen. 
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Portræt af Blåfinnet tun 220cm/ca. 170 kg fra testfiskeri i Nordsøen ledet af DTU Aqua. Fangstområde: 58.0´ N  ·  0.75´ Ø.

www.nordic-reflections.dk  ·  info@nordic-reflections.dk  ·  +45 2013 4947   ·  Instagram
5% af omsætningen går ´Retur til natur´ og støtter pleje og genopretning af nordisk natur.

Portrætter i akvarel af fisk, skaldyr, træer og planter i 1:1 fra den danske og nordiske natur som Archival-print i museumskvalitet. 
Færdiggøres og signeres i hånden. Indramning efter ønske. Se flere på www.nordic-reflections.dk og følg på Instagram. 

LF-særpris: -10%. Opgiv medlemsnummer ved bestilling.

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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Jørgens gedde

D. 5. juli 1989 stævnede tre håbe-
fulde lystfiskere ud fra Sørup i det 
lønlige håb om at kunne fravriste 
Esrum Sø et par gode aborrer til 
panden. Dengang spiste man de 
fisk, der blev hevet op af vandet.

De tre var: Den senere både-
inspektør Arne Jensen, også kaldet 
admiralen, det tidl. æresmedlem og 
redaktør af dette glimrende tidsskrift 
mm. Mogens Espersen, samt inspektør 
gennem en årrække på Gyrstinge Sø 
Jørgen Hansen, senere kendt som 
Gamle Jørgen eller Æres-Hansen. De 
er alle hos den store fisker nu.

Aborrerne var svære at få i tale, da 
det var ekstrem hedebølge. Det eneste 
de fik ud af det var røde næser og lår. Efter forgæves 
at have afprøvet alle kendte positioner, besluttede de 
at vende hjemad. Midt på søen på 20 m vand mente 
Jørgen, at der var fisk og bad om et kort stop. Hoved-

rystende stoppede Arne båden og 
Jørgen lod sin aborrepirk synke 
mod bunden. Et ryk og så var der 
fisk. Ikke en aborre men en gedde 
viste sig efter 20 minutters træk 
og slip. Den vejede 7 kg. 

Arne passede motoren, Jør-
gen fangede gedden og Mogens 
fotograferede hændelsen og teg-
nede efterfølgende fisken til Jør-
gen.

(Alle tre har i forskellige 
versioner og til forskellige tider 
fortalt den samme historie til 
undertegnede. Fotoet er fundet 
blandt Mogens Espersens opteg-

nelser fra hans redaktørtid.)
Boet efter Jørgen Hansen har besluttet at tegnin-

gen af hans gedde skal doneres til Lystfiskeriforeningen 
til ophængning i huset i Sørup.

286 KN
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Medlemsrettigheder og pligter

Som medlem af LF har du et væld af rettigheder og muligheder, som LF har opbygget og plejet 
gennem 135 år.

 Men du har også pligter, blandt andet god kammeratlig opførsel, samt at sætte dig ind i 
de regler der gælder lokalt for dit valgte fiskevand.

 Hjemmesiden er kilden til alle disse informationer.
 Vi har netop oplevet en grov tilsidesætning af reglerne på Bagsværd Sø, som vi forventer 

fører til suspendering af medlemskabet i en periode.
 LF har en mangeårig succesfuld historie i at samarbejde med lodsejere, naturinteressenter 

mfl., og blot få medlemmers uagtsomme handlinger kan desværre ændre dette hurtigt.
 

Bestyrelsen

Udsætning af ørreder i Bramaholm Bæk ved Esrum Sø
Tekst og fotos: Torben Carmes

Hillerød Kommune har i samarbejde Esrum Ålaug og 
Havelse Å Vandplejegruppe udsat 250 stk. ørredyngel 
i Bramaholm Bæk. Søørreden findes på Sjælland kun 
i Esrum Sø, og der er meget få tilløb til søen hvor den 
har mulighed for at kunne gyde. Bramaholm Bæk er 
et af dem. I de to nærliggende vandløb Følstrup Bæk 
og Egelundsbækken er der registreret gydning og yn-
gel. Der er desværre ikke registreret gydning eller yn-
gel i Bramaholm Bæk i en længere årrække. Dette til 
trods for at vandløbet har gode fysiske egenskaber og 

et DVFI på 6. DVFI står for Dansk Vandløbs Fauna 
Indeks, og findes ved at undersøge både arter og antal 
insekter i vandløbet. For at forsøge at genskabe en lo-
kal ørredstamme, forsøges det nu, efter vejledning fra 
DTU Aqua, at udsætte et mindre antal yngel i vand-
løbet, i en kortere årrække. Herefter er det håbet, at 
ørrederne lærer vandløbet at kende og herved selv kan 
reproducere sig. Ynglen kommer fra Esrum Ålaug og 
er baseret på lokalt fangede moderfisk fra Esrum Å. 
Esrum Ålaug udsætter i forvejen yngel i Esrum Sø.
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Det er ikke i orden!

Forleden var jeg forbi LF-stationen ved Buresø i forbin-
delse med afleveringen af et anker. Da jeg fik øje på bå-
dene fra toppen af skrænten, kunne jeg straks se at der 
var noget galt. Den ene båd lå med stævnen på land. 
Da jeg kom ned på broen, ventede der mig noget af en 
overraskelse.

Båden var slet ikke fortøjet i stævnen, og kæden i 
bagenden af båden var blot viklet omkring broens stål-
ben. Bådens stævn lå derved og vuggede fint på stenene 
ved bredden! Ikke nok med at båden ikke var fortøjet 
korrekt, så lå der også gammel fiskeline i bunden og syv 
tomme øldåser i stangkassen, som endda ikke var låst. 
Den anden båd på stationen lignede en pløjemark i bun-
den. Den var blevet forladt møgbeskidt og med bunden 
fyldt med jord.

Jeg må indrømme, jeg blev gal, men samtidig også 
ærgerlig over, at vores både var efterladt en i den forfat-
ning, kun få uger efter at de var blevet klargjort med nye 
fortøjninger og lagt renvaskede i vandet.

Dette kan og skal på ingen måde accepteres!
Det er desværre ikke sjældent at se vores både og 

materiel blive efterladt i en tilstand, som er langt fra ac-
ceptabel. Det er ikke i orden over for din fiskekammerat, 
som skal komme til en beskidt eller måske defekt båd, og 
det er slet ikke i orden overfor inspektøren/opsynsman-
den på stationen, som påføres ekstra arbejde på grund af 
ligegyldighed over for vores både og materiel.

Når man melder sig ind i en forening som LF, så 
bliver man en del af et fællesskab. I et fællesskab, der 
hjælper vi ALLE hinanden med at passe på tingene, og vi 
har ALLE et ansvar for at holde både og materiel i en så 
god stand som muligt, til glæde for ALLE medlemmer.

Derfor forlader ALLE medlemmer både og materiel 
i rengjort tilstand og båden skal være fortøjet korrekt.

Desværre ser vi flere og flere eksempler på ovenstå-
ende, så bestyrelsen har besluttet, at det skal have konse-
kvenser, for de medlemmer som ikke kan finde ud af at 
behandle vores materiel på en ordentlig måde.

Bestyrelsen vil fremover, i hvert enkelt tilfælde vur-
dere, hvilken konsekvens handlingen skal have for det 
pågældende medlem.

SÅ HUSK: EFTERLAD BÅDEN RENGJORT OG 
KORREKT FORTØJRET

Overinspektøren
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Det er ikke i orden!
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Søndersø geddekonkurrence

Søndersøkonkurrencen blev traditionen tro afholdt 
den anden lørdag i maj måned. Da jeg stoppede som 
inspektør på Søndersøstationen sidste år, aftalte jeg 
med den nye inspektør og opsynsmand, at jeg ville af-
holdte en sidste konkurrence, som altså så var i år. Her 
fik jeg mulighed for at sige tak til alle dem som havde 
deltaget gennem årene. Jeg vil også gerne sige tak til 
bestyrelsen for at bakke op om Søndersøkonkurrencen. 
Jeg har desuden fået lovning på, at den nye inspektør 
og opsynsmand vil fortsætte traditionen.

Til konkurrencen var 17 mand tilmeldt, og de 
trodsede den til tider hårde vind og sejlede ud kl. 8.00 
til fire timers fiskeri.
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Der blev fanget i alt 22 gedder fra 2 kg og op til 
vinderfisken på hele 10 kg. Gedderne var generelt i 
meget god kondition.

Vandet var utroligt klart, og hovedparten af ged-
derne blev taget på 3-5 meters vand.

Årets vindere:
Førstepladsen gik til Thyge for en gedde på 10 kg.
Andenpladsen gik til Finn for en gedde på 7,6 kg.
Tredjepladsen gik til René for en gedde på 6,5 kg.

Jeg ønsker den nye inspektør og opsynsmand alt held 
og lykke på stationen.

Med brav hilsen fra
Werner 
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Klæder skaber folk – og lystfiskere!
– men på meget forskellig vis

Tre forskellige artikler i ældre numre af Lystfiskeri-
Tidende fik mig til at tænke på, hvordan vi lystfiskere 
gennem tiderne har klædt os. Nu om stunder kan man 
ekvipere sig med forskellige trøjer, bukser, huer, støvler, 
hatte og handsker alt efter hvor, hvornår og hvordan vi 
skal fiske. Det gælder om at se ”rigtig” ud og have den 
korrekte påklædning. Tidligere var man knap så nøje-
regnende, ofte blot det gamle slidte kluns, som kunne 
tåle at blive snavset, hvis man skulle få lidt fiskeslim på 
tøjet. Vaskemaskinen stod heller ikke i hvert hjem, så 
man klædte sig med større omtanke. 

I Lystfiskeri-Tidende fra 1936 er en artikel om de 
aktuelle forhold i Hitlers 3. rige. Noget der fik det til 
at løbe mig koldt ned ad ryggen. Allerede ved Hitlers 
magtovertagelse i 1933 begyndte man at organisere de 
nogle hundrede fiskeklubber og fiskeriforeninger i et 
fælles forbund, opdelt i afdelinger. Lystfiskerne blev 
samlet i ”Reichsverband Deutscher Sportsfischer”, 
mens fiskeopdrættere og havfiskere blev samlet i andre 
afdelinger. For at kunne kende forskel på de forskellige 
medlemmer var konsekvensen indførelse af en særlig 
uniform, som lystfiskere skulle bære under fiskeriet.

Uniformen bestod af en frakke med en enkelt ræk-
ke knapper, som på landhærens officersfrakker. Stof-
fet var grønligbrunt med en krave og opslag af mørkt 
olivengrønt, brune læderknapper og et ligeledes mørkt 
olivengrønt mærke med R.D.S.F. på venstre overarm. 
Knæbukser eller lange bukser af samme farve og stof 
som frakkerne. Hovedbeklædningen var en filthat af 
samme farve med et mørkt olivengrønt bånd med en 
stor lakseflue bagpå. Der skulle bæres sorte støvler el-
ler snørestøvler med sorte gamacher. Til lange bukser 
skulle bæres sorte sko. Uniformen var et forslag fra 
R.D.S.F.  men vandt naturligvis regeringens billigelse. 
Hvert medlem måtte selv skaffe uniformen, som blev 
syet efter mål. Prisen lå mellem 78 og 90 RM. Filthat-
ten kunne købes for 5½ RM.

Redaktøren af Tidende afslutter artiklen med at 
konstatere, at han har svært ved at tænke sig, at den 
danske lystfisker, hvor ”malerisk” han end kan være 
klædt, kunne tænke sig at iføre sig uniform. Noget re-
daktøren har ganske ret i.

En historie af en helt anden kaliber, der også gæl-
der påklædning, er noget mere malerisk og hører til 
i den muntre genre. Otto Wolff fortæller historien i 

1935. Den handler om Carl Ruffert, som jeg omtalte 
i Lystfiskeri-Tidende i september nummeret 2020 på 
side 19045.

Carl Ruffert var ude at fiske med en kammerat på 
Furesøen. De var startet tidligt, allerede ved solopgang, 
og da de oppe ad dagen blev trætte, gik de i land ved 
Fiskebæk for at tage en lur i skoven. Pludselig blev Ruf-
fert vækket af sin kammerat: ”Du, Ruffert, der var et 
helt selskab, som stod og så underligt på mig, mens du 
sov. De troede vist, jeg var *”Bjørnerudsmorderen”. De 
2 fiskere har sikkert set ”farlige ud”, som de lå der i 
fisketøjet, så det var måske ikke så underligt, at der lidt 
efter kom en lille pige hen til dem med noget smør-
rebrød og spurgte, om de ikke nok ville spise det. Rørt 
takkede de for den venlige tanke, både Ruffert og hans 
kammerat – **Greve Ahlefeldt-Laurvigen. Et bevis på, 
”at man ikke skal skue hunden på hårene”. 

*”Bjørnerudsmordet” omhandler et mord på to 
unge piger i Norge i 1876. Et bestialsk mord, hvor 
morderen aldrig blev fundet, hvorfor det har givet an-
ledning til myter og fortællinger.

**Den omtalte greve Ahlefeldt-Laurvigen må være 
Gustav Adolf Ahlefeldt-Laurvigen, der som Carl Ruf-
fert var toldassistent. Greven var sikkert en del af slæg-
ten uden jord og gods, men havde titel af greve. Han 
var medlem i en kort periode fra 1913 og frem til sin 
død i 1915.

I Ekstra Bladet i august 1936 omtales en oplevelse, 
som LF-medlem Overretssagfører Wilhelm von Essen 
havde, da han fiskede i Karup Å. Han havde besøgt 
noget familie i Skive og var derefter taget til Haderup 
for at fiske. Iført en let dragt, som han brugte på sine 
vandre- og fisketure, blev han under sit ophold ved åen 
holdt under skarpt opsyn af egnens befolkning, der 
troede, han var undvegen fange fra Gedhus. En afde-
ling af Horsens Statsfængsel, som lå på den jyske hede. 
Man tilkaldte derfor en betjent, der anholdt von Essen. 
Først efter 3 timer lykkedes det ham at slippe fri. ”Det 
var min bedste ferieoplevelse til dato!”, erklærede han 
efterfølgende overfor Ekstra Bladets korrespondent. 
Han kunne gudskelov se det komiske i historien. Om 
der var nogle af de lokale, som stod tilbage med røde 
ører, melder historien ikke noget om.

LF-arkæologen 
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Arrangementer i efteråret 
på Lindegaarden

Torsdag d. 4. november 2021
Vores traditionsrige årlige andespil

En friskfanget morgensandart 
fra Tissø, her sammen med 
den dygtige lystfisker Dan 
Ekman.
Billedet er femte kandidat til 
årets forsidebillede.  Fotogra-
fen afsløres i Januar / Februar 
nummeret 2022.

En friskfanget morgensandart 
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