Juni 2022

Nr. 1296 • 134. Årgang
19295

GODE TILBUD…
NU

NU

699,-

799,Abu Silver
Max Combo
Før 1699,-

Plano Z-Series
3700 Bokstaske
Før 1399,-

Gedde-feber af
Jens Bursell
Før 399,-

NU

39,-

NU

249,-

Storm 360GT
Searchbait
Minnow 18gr
Før 59,95

Kinetic Bait
Fish Net
Før 149,-

NU

1999,-

NU

129,-

Deeper Sonar Chirp+
Før 2399,-

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648
Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370
info@fiskegrej.dk • www.fiskegrej.dk
19296

Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 136. fiskeår.
Nr. 1296 • Juni 2022 • 134. Årgang

Indhold
Kære medlemmer............................................ 19297
Referat af generalforsamlingen......................... 19298
Vinduesmål..................................................... 19302
Furesøkonkurrencen 2022............................... 19304
LF præmiefisk pr. 1. maj 2022......................... 19306

Forsiden.......................................................... 19306
Nekrolog......................................................... 19307
Lystfiskerberetninger....................................... 19307
Genudsætteren................................................ 19308
Bådilægning ved Sjælsø................................... 19309

Kære medlemmer
Så er den nye sæson i gang og de første fine fisk har helt
sikkert været oppe og vende i vore både.
Vejrudsigten lovede fantastisk vejr til geddepremieren, lidt solskin og stille vejr. Og vejrprofeterne holdt
hvad de lovede. Jeg håber virkelig, at mange benyttede
sig af muligheden for at nyde dagen på ét af vore vande!
Også i år har det været en kraftanstrengelse for
de aktive at få både og stationer klar til 1. maj, men
med hiv og sving blev næsten alle faciliteter meldt klar.
Mange tak til dem, der har givet et nap (stort eller lille)
med. Særligt overinspektøren har knoklet på og fortjener stor anerkendelse.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige
tak for en god ”gammeldags” generalforsamling. I år
kunne vi endelig gennemføre generalforsamlingen
uden begrænsninger. Det var hyggeligt, som det skal
være. Tak for opbakningen til bestyrelsens arbejde.
Mange var dukket op, og der var munterhed i ”flok-

ken” og både spørge- og diskussionslyst.
Mon det ikke er tegn på, at vi
nu endelig vrider os fri af Coronas
svøbe? Alt tyder på det!
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på de følgende sider i
dette nummer.
Vi genoptager velkomstmøderne, specielt for nye
medlemmer, som inviteres til en aften med information om foreningen og fiskeriet. Hvis ikke vejrguderne
spolerede det, så er der allerede afholdt to af disse møder på vores anlæg i Holte i maj. Tilsvarende holdes der
forventeligt mindst ét møde mere efter sommerferien.
Rigtig god sæson til alle – knæk og bræk derude!
Venlig hilsen
Anders
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Referat af Lystfiskeriforeningens 136. ordinære
generalforsamling onsdag d. 30. marts 2022
Fotos: Per Ekstrøm
Ad. 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog tidligere formand Bent F. Laursen,
der blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede
for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad. 2. Formandens beretning
Det er en herlig ting, at vi nu igen kan mødes til vores
traditionelle fejring af den gamle forening, at vi kan
spise sammen og holde generalforsamlingen uden begrænsninger. Men vi skal vel også erkende, at selvom
corona har været en træls størrelse, så har det været for
ingenting at regne mod de udfordringer, som krigen i
Ukraine får af betydning for vore liv. Hvem skulle have
troet, at der igen skulle opstå krig midt i Europa. Hvor
er det trist og forfærdeligt.
Formanden konstaterede, at foreningen har det
godt.
Der er dog stadig behov for at minde om, at Lystfiskeriforeningen er din, min og vores og om, at der er
behov for, at man støtter op om foreningens daglige og
fortsatte drift. Ryd op efter dig selv, og tag gerne lidt
mere med, og giv rigtig gerne en hånd med det praktiske, når foreningen kalder – eller når du ser et behov.
Ved årsskiftet kunne vi tælle 832 medlemmer. Sidste år lød tallet på 816, heraf er 164 pensionistmedlemmer, syv er æresmedlemmer, og 113 er nye medlemmer. Medlemstallet har vist aldrig været større.
I Coronatiden var det at tage på fisketur noget nær
det eneste, man kunne og måtte. Mange har brugt

Tillykke til alle 25 års jubilarer.
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faciliteterne og det er storartet. Medlemsstabiliteten i
foreningen er reelt baggrunden for, at vi har økonomien i orden – og man fristes til at sige – og omvendt.
For kun attraktive faciliteter kan tiltrække og fastholde
medlemmer.
Helt centralt i foreningen står vores inspektørkorps, der holder stationer og ikke mindst bådene
”kørende” – med hensyn til løbende vedligeholdelse
og rengøring, klargøring samt ilægning og optagning.
Mange tak til de medlemmer, der også giver en hånd
med på dette felt.
Kassereren har det seneste år holdt fokus på vore
fiskeriaftaler og sørget for fornyelser og forlængelser af
kontrakter, hvilket i flere tilfælde håndteres i samarbejde med andre foreninger.
Vi er kommet langt med renoveringen af de gamle
glasfiberjoller. Efter Ejvindjollerne får nogle af de gamle
og smalle joller en ansigtsløftning. I bestyrelsen synes vi,
at renoveringen af bådene giver et kæmpe kvalitetsløft
og håber, at dette flugter med medlemmernes opfattelse?
I det forløbne år har vi haft udfordringer på Tystrup Sø. Bavelse Gods har opsagt bådpladserne i ”Flodevig”, hvor flere foreninger inklusiv os har haft både
liggende. Det ser ud til, at alle foreninger kan finde de
ønskede bådpladser fremadrettet, men nemt det er det
ikke. Konsekvensen for os bliver, at vores båd i Flodevig sløjfes, og at vi fremadrettet har 3 både i søen, alle
beliggende ved Vinstrup.
På Buresø fortsætter vi med to både. Det er en
kostbar facilitet, men vi holder fast i denne perle – prisen til trods. Buresø bliver brugt, men der er plads til
flere, så brug den nu, det er virkelig et flot sted!
Søndersø skal have en ny forvaltningsplan, og kommunen har netop nu indkaldt de mange interessenter
til det indledende møde. Jeg håber, at vi slipper godt
fra den omgang, LF har hjulpet kommunen, når vi har
kunnet, så mon ikke vi har lidt ”goodwill” på kontoen?
Det er tidligere meldt ud, at erhvervsfiskeriet på
Arresø er ophørt, men som vi har oplevet tidligere, ser
det igen ud til at være en ”and”, at det fortsætter på
trods af denne ellers glædelige oplysning.
Tissøfaciliteten stiger urimeligt i pris i år, men Tissø
er attraktiv. Vores næstformand, Bo Guldager, er gået

Tillykke til Ole Hjardemaal med 50 år i LF.
ind i sagen for, sammen med de øvrige interessenter i
lystfiskeriet på søen, at presse på for en bedre løsning
for lystfiskeriet. Det er ikke et særsyn, at søfiskeriet hos
godserne stiger i pris til trods for at erhvervsfiskeriet
fortsætter.
Vores tradition, vores DNA, er netop søfiskeriet.
Men vi fastholder dog indtil videre to både i Rungsted
Havn og holder øje med, om noget nyt og spændende
udvikler sig i vores område.
Vores vinterbåde prioriteres højt, der er ganske
mange, men den nye geddefredning fra 15. marts
kommer lidt på tværs. Vores udspil har været at fastholde april som lukkemåned grundet det store arbejde
med klargøring og vedligehold af stationer og både.
Som nævnt allerede sidste år har vi fra bestyrelsens
side øget fokus på vedligeholdelse af stationer og broer.
Et område, vi nok ikke har prioriteret tilstrækkeligt i
en årrække.
Næstformandens samarbejde med Frederiksdal
Gods om renovering af den gamle og noget slidte station ved Frederiksdal er nu for alvor gået i gang. Det
er en ordentlig omgang, men det er heldigvis lykkedes
at opnå fondsstøtte til arbejdet, og selvom det ikke er
voldsomme beløb, er der jo grund til at glædes over, at
vi kan skaffe lidt hjælp udefra.
Huset er nu blevet funderet, men skal også have
trappe, træbeklædning og taget skal ordnes, og desuden
er der et nyt motorskur på vej. På grund af fredninger
i området skrider arbejdet relativt langsomt fremad,
men hav tålmodighed, det skal nok blive godt.
Flere andre steder har vi projekter under opsejling,
det gælder broer i Tystrup Sø, Sjælsø og Vejle Sø samt
bygningerne i Sørup. I Gyrstinge Sø blev der lavet bro

for et par år siden, men brohøjden kræver forsat justeringer, da vandstanden fortsat svinger
en del.
I Tyvekrogen/Sneglehuset trænger broerne bestemt også til en kærlig hånd, men
hverken folk eller pengepung kan vist kapere
mere i denne sæson end det, som allerede er
planlagt. I denne sammenhæng skal vi have
overvejet effekten af den udfasning af benzinmotorer på Furesøen, som Naturstyrelsen
netop har varslet i årsbrevet til medlemmer
med motortilladelser. Naturstyrelsen ønsker
stop for benzinmotorsejlads i løbet af de næste 10 til 12 år.
Vi har i en årrække haft ambitioner om
at understøtte sandartbestanden i nogle af vore vande.
Muligheden for at opnå udsætningstilladelser er bedre,
end de har været i rigtig mange år, og der er formentlig ”hul igennem” til DTU-Aqua, men kommunerne
skal også sige god for udsætninger. Imidlertid er udsætningsmateriale meget kostbart og desuden vanskeligt
at skaffe, da man skal bruge voksne moderfisk for at
have en reel chance for succes. Vi har derfor i bestyrelsen sat de spirende udsætningsaktiviteter i bero for
nuværende.
Udsætning af ål i de sædvanlige søer fortsatte i
2021, og vil givetvis også finde sted i 2022. I flere af de
søer hvor der udsættes sætteål, er der allerede nu konstateret PFOS, og derfor er der, som nævnt i Tidende,
indført advarsler mod fortæring af fisk derfra. Bestyrelsen overvejer derfor at flytte lidt rundt på fordelingen
af sætteålene i 2022, så de i højere grad prioriteres til
vande, hvor der ikke, eller i hvert fald endnu ikke, er
fundet PFOS.

Foto: Signe Boes.
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PFOS blev desværre et velkendt ord i det forgangne år. Først blev den stærkt uønskede flourforbindelse
fundet i oksekød fra en kogræsserforening ved Korsør,
men efterfølgende som tidligere nævnt også flere steder
i Mølleåsystemet. LF blev i den forbindelse bedt om at
hjælpe med filetprøver fra rovfisk fra Lyngby, Bagsværd
og Furesø.
Konsekvenserne er endnu ikke helt klare, indtil videre har myndighederne valgt den nemme løsning og
fraråder indtagelse af fisk fra de berørte vande. Det er en
rigtig kedelig sag, som bestyrelsen naturligvis følger tæt.
På grund af corona blev Furesøkonkurrencen aflyst
i 2020, men den blev glædeligvis afviklet igen i 2021.
På trods af blæsevejret blev der fanget en del fine gedder samt en flot sandart på 4,15 kg. Årets furesøpokal
gik til Per Ekstrøm for en gedde på 6,00 kg.
Søndersøkonkurrrencen blev afviklet i maj og blev
vundet af Thyge Bjerregaard Pedersen med en flot gedde på 10,00 kg.
Ikke kun vores konkurrencer, men også de sociale
arrangementer blev genoptaget i det forgangne år, således blev der afholdt både inspektørmøde og andespil i
november, ligesom både torsdagsmøderne og møderne
i seniorklubben blev genoptaget på Holtestationen.
I den forbindelse skal det nævnes, at seniorklubben
for nyligt holdt stor fest i Holte, i anledning af at to af
gruppens medlemmer havde rundet et af de helt skarpe
hjørner, 90 år!
Lystfiskeri-Tidende udkom otte gange i årets løb.
Tidende er fortsat et populært aktiv og samlingspunkt
i foreningen. Stor tak til Signe Boes for hendes store
arbejde med Tidende, også tak til Kaj Nielsen som
medredaktør og rapportbogstyder. Ligeledes stor tak til
Per Ekstrøm for hans bidrag til Tidende, redaktion af
hjemmesiden og opdatering af præmiefisk-listen.

Tillykke til Bo Guldager med ”hæders-lærken”.
Præmiefisk
2021 resulterede i pænt med fisk fra vore vande, men
måske med lidt færre topfisk end tidligere set. Der blev
i alt uddelt 24 medaljer, heraf 14 af sølv.
Årschampionater
Rasmus Skaaning for en gedde på 14,24 kg fra Gyrstinge Sø, Brian Jensen for en sandart på 7,30 kg fra Tissø
og Morten Manniche for en aborre på 1,95 kg fra Esrum Sø.
Øvrige medaljetagere fremgår af martsudgaven af
Tidende.
”Gamlingepokalen” for længste fisk, fanget af en
”gamling” (medlem af seniorklubben over 70 år) tildeles uden for foreningens officielle præmiefisk til Jørgen
Hyttel for en gedde på 90 cm og 6,00 kg.
Per Ekstrøm modtog en erindringsmedalje for at
have vundet sidste års Furesøkonkurrence med en gedde på 6,00 kg. Lars Francker modtog ligeledes en erindringsmedalje for at have vundet Furesøkonkurrencen
i 2019 med en aborre på 1,20 kg (medaljen blev ikke
uddelt i 2020 grundet corona).
Hæderstegn
50 års medlemskab fejres i år af Ole Hjardemaal. Ole er
også seniorklubbens formand.
25 års medlemskab fejres i år af Helge Toft, Søren
Andersen, Jens Peter Baltsersen, Anders Boes, Jonas
Juul Hansen, Torkel K. Jeppesen, Preben Riis Klausen,
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Frederik Kock, Jørgen Lykke Larsen, Søren Græsborg,
Jonas Laursen, Peter Leiberg, Carsten Manniche, Bertil
Medborg, Kim Michelsen, Steffen Monberg, Henning
Nielsen, Henrik Rübner og Jens Thusholt.
Herudover har Lystfiskeriforeningen et ganske særligt hæderstegn. En ”hæders-lærke” som bestyrelsen
kan tildele for en ganske ekstraordinær indsats for foreningen. En enig bestyrelse havde valgt at tildele kasserer og næstformand Bo Guldager en hæderslærke for
hans store indsats for foreningen gennem de seneste år.
Bo har stået bag en række forbedringer af foreningens
drift ikke mindst omlægningen af vores medlemsadministration og kontingentopkrævning samt håndtering
af diverse kontraktforhold. Bo er også tovholder på en
række store projekter herunder renoveringen af vores
station ved Frederiksdal.
Herefter sluttede formanden med at takke foreningens interne revisorer Per Ekstrøm og René Letvad
samt vores eksterne revisor Jørn Erik Schmidt.
Ligeledes en stor tak til vore sponsorer Hvidovre
Sport, Sport Dres og Fairpoint Outdoors for fine konkurrencepræmier.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad. 7. Valg af suppleanter
Mikkel Weischelfeldt, Torben Carmes og Søren Græsborg afgik efter tur, Torben Carmes og Søren Græsborg
var begge villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog desuden nyvalg af Benjamin Møller.
De tre indstillede kandidater blev alle valgt med
akklamation.
Efter en kort pause konstituerede bestyrelsen sig
som følger:

Ad. 3. Regnskab
Kasserer og næstformand Bo Guldager præsenterede
kort det reviderede regnskab for 2021 samt budgettet
for 2022, sidstnævnte var blevet opdateret siden den
trykte version i martsudgaven af Tidende. Ændringerne i budgettet for 2022 skyldtes bl.a. renoveringen af
stationen i Frederiksdal, hvor flere større og nu kendte
udgifter var blevet indregnet, samt øvrige arbejder der
er specificeret som noter i budgettet.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad. 8. Valg af revisorer
René Letvad og Per Ekstrøm afgik efter tur, begge var
villige til genvalg.
Begge kandidater blev genvalgt med akklamation.

Ad. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent
Kasserer og næstformand Bo Guldager foreslog på
vegne af bestyrelsen at fastholde det nuværende kontingent for 2023.
Ad. 5. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogle forslag.
Ad. 6. Valg til bestyrelsen
Efter tur afgik Anders Vernersen, Steen Lyngsø, Kristoffer Dalhoff og René Odér, alle var villige til genvalg.
Alle fire kandidater blev genvalgt med akklamation.

Formand:
Næstformand og Kasserer:
Overinspektør:
Sekretær:
Redaktør:
Bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsessuppleanter:

Anders Vernersen
Bo Guldager
Steen Lyngsø
Kristoffer Dalhoff
Signe Boes
Pierre Lundby Jensen
René Odér
Niels Buch Jørgensen
Torben Carmes
Søren Græsborg
Benjamin Møller

Ad. 9. Eventuelt
Fra salen blev der spurgt om, hvornår man bliver pensionist i forhold til kontingentbetalingen?
Bo Guldager: Man skal være mindst 65 år og have
været medlem uafbrudt i minimum 25 år for at opnå
status som pensionist.
Mikkel Sander Hansen: Hvad er sidste betalingsdato af kontingent?
Bo Guldager: Kontingentet opkræves per 1. januar,
og sidste betalingsdato er 31. januar. Hvis man ikke
har betalt senest 1. marts, bliver man slettet.
Mikkel Altmann: Hvorfor tages så mange af vores
både op i vintermånederne?
Steen Lyngsø: Historisk kørte sæsonen kun til 1.
december, dette er dog gradvist blevet ændret i takt
med stigende efterspørgsel på vinterbåde. Bestyrelsen
vurderer hvert år, hvor mange både vi skal have på de
forskellige søer afhængig af benyttelsesgraden og bådenes tilstand.
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En af grundene til at tage bådene op, er for at kunne vedligeholde bådene samt for at fritage vores inspektører og opsynsmænd for arbejdet i løbet af vinteren.
Mikkel Altmann forslog at indføre et eventuelt
størstemål på aborre, sandart og gedde, idet de store
fisk ikke er de bedste spisefisk, og samtidigt er dem der
har størst mulighed for at videreføre bestanden.
Ander Vernersen: Bestyrelsen tager dette punkt op
på det kommende bestyrelsesmøde.
Kaj Nielsen: Baseret på vores fangststatisk er det
meget få gedder over 4 kg, som ikke bliver genudsat.
Mikkel Altmann nævnte, at han to gange har indsendt
en artikel til Tidende omhandlende en simpel anordning
til genudsætning af aborre/gedder fanget på større dybder,
men at hans henvendelse aldrig er blevet besvaret.
Anders Vernersen bad Mikkel indsende artiklen
igen, så den kan bringes i Tidende.
Torben Kaas havde en kommentar til formandens
årsberetning og bekymring omkring erhvervsfiskeriet
på Arresø, idet flere lokalpolitikere arbejder for, at erhvervsfiskeriet ikke kan blive genoptaget.
Torben Kaas havde ligeledes en kommentar til fundet af PFOS i Mølleåsystemet, idet foreløbige undersøgelser fra DTU viser, at de fundne værdier af PFOS
kun udgør omkring 1/40 del af grænseværdierne i fisk.
Per Ekstrøm opfordrede til at støtte op om Sportsfiskerforbundets elektroniske underskriftsindsamling
for en bedre skarvforvaltning.

Tak til Bent F. Laursen for at styre slagets gang med fast
hånd.
Rasmus Ingemann: Vi har et problem med både,
som bliver booket, men ikke benyttet/kvitteret for.
Per Ekstrøm: Det er kun de både, der er kvitterede
for, som officielt er blevet brugt.
Anders Vernersen: Bestyrelsen er opmærksom på
dette problem og overvejer, hvordan problemet kan
nedbringes.
Årets generalforsamling blev herefter afsluttet med
et trefoldigt leve for Lystfiskeriforeningen.
Referent Kristoffer Dalhoff

Vinduesmål
På generalforsamlingen var der debat om hvorvidt LF skulle indføre vinduesmål på vore rovfisk.
Altså et minimums- og maksimum mål på fisk der
hjemtages.
Bestyrelsen har drøftet dette, og finder det dels
unødvendigt, men også vanskeligt i forhold til at
sikre efterlevelse.
Hvorvidt et medlem vil tage en spise- eller trofæfisk med hjem, må være individuelt.
Vi opfordrer fortsat til kun at hjemtage de fisk,
man selv kan fortære, og frisk fanget fisk smager
som bekendt også bedre end dem der kommer op
af fryseren.
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Det er alment kendt at de mindre fisk er bedre
som spisefisk, og at der i rovfisk sker øget ophobning af fremmede stoffer jo ældre fisken er.
Vigtigst er dog at de største individer er relativt vigtigere for reproduktionen af arten end de
mindre.
Catch and release har præget LF i mange år,
og med fokus på skånsom genudsætning, som der
kan læses mere om i dette nummer af Tidende,
kan fiskeriet bedrives på nænsom vis.
Bestyrelsen

KNÆK OG BRÆK PÅ SØERNE

www.nordic-reflections.dk · info@nordic-reflections.dk · +45 2013 4947 · Instagram: @nordicreflections
5% af indtjeningen går ´Retur til natur´ og støtter pleje og genopretning af nordisk natur.
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Lystfiskeriforeningen anno 1886
HUSK at melde jer ind i vores Facebookgruppe, så I ikke går glip af aktiviteter,
konkurrencer mm. i foreningen.

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

Læs om seniorerne på www.lystfiskeriforeningen.dk
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Furesøkonkurrencen 2022
Tidspunkt og tilmelding
Punkt 1:
Lystfiskeriforeningen afholder den 118. fiskekonkurrence på Fure- og Vejlesø, lørdag den 11. juni fra kl.
06.00 til kl. 13.00.
Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal ske
senest torsdag d. 9. juni kl. 15.00 på mail: fureso@
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 sammen, at træffe aftale herom inden anmeldelse, således
at anmeldelse kan ske for hvert bådlaug. Anmeldelse
om deltagelse i det afsluttende arrangement på stationen i Frederiksdal, 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 pladser. Til konkurrencen kan der ikke gennem bådprotokollen tegnes båd ved stationerne i Holte og Frederiksdal.
Bemærk at egne motorer der påsættes foreningsbådene uden fastmonteret foreningsmotor, enten skal
være elmotorer eller benzindrevne 4-taktsmotorer.

Punkt 3:
Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl.
05.45 til kl. 06.00.
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. Skippere på dommerbåden er Per Ekstrøm
og Per B. Larsen.

Fiskeregler:

Punkt 8:
Både, der kommer ind efter kl. 13.00, udgår af konkurrencen.

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
fangsten. Deltagerne er selv ansvarlige for at få udleveret
skiltet. (Se nærmere under registrering af fangsten, punkt
11).
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Punkt 4:
Efter starten er omstigning fra én båd til en anden ikke
tilladt
Punkt 5:
Enhver får fangsten på sine egne redskaber. Af kammeratlige hensyn ventes det, at disse regler bliver overholdt.
Punkt 6:
Gæster må gerne medtages, både i foreningens og i private både, og deltager på lige fod i konkurrencen med
medlemmerne. Børn under 15 år deltager i en sideløbende børnekonkurrence.
Tilmelding til børnekonkurrencen er nødvendig.
Punkt 7:
Konkurrencen slutter kl. 13.00 præcis. Slutsignal gives.
Indvejning og/eller registrering af fangsterne på Yachtklubben Furesø’s Honnørbro.

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

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 konkurrencen. Der kan indvejes både døde og levende fisk. Ønsker 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 eksemplarer (f.eks. aborrer) kan anvendes en almindelig
plasticpose.
Fangsten fotograferes liggende på en våd plasticpose/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 udleveret 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. Udsætning af fisk uden mulighed for overlevelse medfører diskvalifikation.

Punkt 14:
Det er ikke tilladt at anvende de såkaldte ”Lip
Grip” eller fangstkrog ved landing af fisk der påtænkes 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 mindstevægten for kravet til sølvmedaljen jf. foreningens præmieringsregler. (Vægten på gedden tæller 100 %, vægten
for aborren tæller 600 % og vægten på sandarten tæller
129 %)
Øvrige præmier uddeles efter ovenstående beregningsmetode.
Furesøpokalen, der er evigt vandrende, vindes af
det medlem af Lystfiskeriforeningen som fanger den
fisk med den største procentuelle vægt af de 3 fiskearter.
Præmieoverrækkelse og efterfølgende
Punkt 16:
Kl. ca. 14.30 vil der være præmieoverrækkelse på stationen i Frederiksdal. Efterfølgende frokost med egen
medbragt mad for samtlige deltagere, familiemedlemmer samt gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes meddelt sammen med tilmelding til fiskekonkurrencen.

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 fangsten kan godkendes.
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LF præmiefisk pr. 1. maj 2022
Aborrer:
Dato:

Fanger:

Vægt:

Fiskevand:

Redskab/metode:

Fanger:
Rasmus D. R. Petersen

Vægt:
7,610

Fiskevand:
Søndersø

Redskab/metode:
Wobler

Fanger:
Ulrik Hansen

Vægt:
7,200

Fiskevand:
Furesøen

Redskab/metode:
Jig

Gedder:
Dato:
26.02.

Sandarter:
Dato:
14.03.

Forsiden

Once in a lifetime. Billedet er
fjerde kandidat til årets forsidebillede. Fotografen afsløres
i Januar / Februar nummeret
2023.
Ulrik Hansen var en tur på Furesøen i det gode martsvejr, og her fangede han på
en jig en rigtig flot sandart på hele 7,20 kg med en længde på 90 centimeter. Tillykke med den flotte store fisk. Foto: Niels Buch Jørgensen 14.03.2022
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Nekrolog

Til minde om Steffen Monberg.
Da Steffen kom til sit første møde i seniorgruppen, var det med en frisk bemærkning: ”Jeg hedder Steffen Monberg”. En af deltager kunne ikke
dy sig: Er du i familie med Monberg & Thorsen?
Svaret kom prompte: Det er vist en onkel langt
ude!
Sådan var Steffen, et såre beskedent menneske.
Han var meget hjælpsom og en dygtig mekaniker. Man gik ikke forgæves til ham, hvis man
havde et problem med bilen eller vaskemaskinen.
Seniorgruppen arvede på et tidspunkt en
større samling fiskegrej, en del af det ubrugt. Da
Steffen hentede det hos arvingerne var bilen fyldt
med grej, og det der ikke kunne være i bilen, blev
bundet fast på taget!
Han påtog sig at sortere det og få det vurderet,
og endelig at få det solgt bl.a. på auktioner. Takket
være hans indsats fik seniorgruppen forbedret sin
økonomi i ikke uvæsentlig grad. Det er vi Steffen
taknemmelig for.

Til vore julefrokoster og til bekendte
skaffede Steffen altid
røgede ål, store, fede
og altid lækre. Det var
populært.
Steffen fik 25 gode
år i Lystfiskeriforeningen og han nåede akkurat at modtage sit 25 års
hæderstegn herfor på
generalforsamlingen. Desværre var Steffen syg de
senere år. Han var blevet fejlopereret og havde kun
en nyre og den fungerede dårligt. Til sidst skulle
han i dialyse, og det nægtede han. Han ville ikke
være konstant træt efter dialysen, selv om han vidste, at det ville forkorte livet. Modig til det sidste.
Vi vil savne ham.
Æret være hans minde.
Seniorgruppen

Lystfiskerberetninger
Lille historie fra de varme lande
Jeg var i Costa Rica i februar måned og fik
her en chance man måske kun får en gang
i livet.
Min kæreste og jeg tog på en heldags
fisketur ud fra Quepos. Vi gik efter sejlfisk
og mahi mahi.
Sejlturen ud på det åbne vand tog på
den gode side af 1,5 time, men det var helt
sikkert turen værd.
Vi var rigtig heldige og fik to sejlfisk og
tre mahi mahi. De blev fanget på makreller
og sild som blev trukket i overfalden.
Det var en helt fantastisk tur med masser af sol og vi fik også set et par skildpadder
i overfladen.
Med venlig hilsen
Michael Lund Petersen 313.17
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Genudsætteren
Tekst og fotos: Mikkel Altmann
Som så mange andre nyder jeg fiskeriet herhjemme på
vores store søer i jagten på de HELT tunge specimen
fisk. Når det så endelig lykkes, så er det lige meget
om det er gedder, sandart eller aborrer, for glæden ved
fangsten er stadig den samme! Hvis du ligesom undertegnede har næsten lige så stor glæde ved at se den
særlige fangst svømme tilbage i bølgen blå, så har du
sikkert også oplevet at genudsætningen af førnævnte
3 arter, til tider kan være en kompliceret affære. Hvis
fisken er fanget på dybt vand, så vil trykforskellen for
fisken være markant anderledes oppe i båden kontra
den dybde hvor den lavede ”en fejltagelse” og huggede
på agnen. I forhold til tidligere fangster af gedder, så
har jeg erfaret at de, givet nok tid i dammen, kan trykudligne ved at lukke noget af luften fra svømmeblæren
ud gennem munden, altså slå en bøvs. Det er dog ikke
altid resultatet og gedderne bliver nogle gange ved med
at være oppustet og svære at genudsætte. Det samme
gælder sandarten, og i særdeleshed aborrerne. Efter at
have brugt meget tid på at genudsætte store fisk fanget
på dybt vand, så begyndte jeg at tænke over om der
ikke var et redskab der kunne hjælpe når fiskene var
tryksyge. Umiddelbart fandt jeg intet som var produceret til formålet.
Derfor gik jeg i gang med at producere selv. Første eksemplar af et genudsætningsværktøj bestod af en
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simpel H-markør,
hvorpå der var viklet ca. 40 m 0,40
mm fletline. I bunden af linen monteres en hægte og
ca. 50 cm ovenfor
hægten monteres en
bastant tøjklemme
med en palomar
knude. Ved at hægte
en 300-500 g pirk i
bunde for derefter
at montere klemmen i underlæben
på den tryksyge fisk, så kan denne fires sirligt ned i
dybet, hvor trykket behager den mere.
Når fisken når ned i den dybde som anskydes til
at være dybden hvor den huggede og altså opholdt sig
før ”forstyrrelsen”, så holdes der blot kontakt til fisken.
Efter kort tid, nogle gange lige så snart fisken når den
rigtige dybde, så begynder den at live op. Rusk i fletlinen afslører, at det er tid til det sidste farvel. Et kontant
og hurtigt ryk i fletlinen flår klemmen ud af munden
på fisken, og den kan nu restituere i mere behagelige
omgivelser.

Jeg skrev at ovenstående var første eksemplar af
genudsætningsværktøjet. Det skyldes at jeg ret hurtig
blev træt af at skulle vikle linen op på H-markøren med
håndkraft efter hver genudsætning. Derfor blev en lille
krabbestang med fastmonteret plastic-hjul anskaffet,
som også fungerede ganske fint i noget tid. Desværre
må jeg konstatere at en krabbestang ikke er designet
til at håndtere store pirke. Det betød at den lille krabbestang knækkede efter genudsætning af en stribe store
aborrer. Derfor blev tungere skyts taget i brug. Et gammelt centerpin-hjul påspolet kraftig fletline blev monteret på en endnu ældre bunddel fra en pirkestang – en
perfekt løsning!

Der er ikke nogen endegyldig opskrift på hvordan
en genudsætter ser ud, det vigtigste er blot at redskabet
er i båden når jagten på trofæfisken optages! De store
eksemplarer af gedder, sandart og aborrer kan være op
mod 20 år gamle, hvis ikke ældre. For mit vedkommende imødekommer denne alder en hvis respekt, og
jeg ynder at sætte disse ekspertoverleverer ud igen, så
de kan give deres gode gener videre til en ny generation
af ekspertoverlevere.
Jeg håber at denne artikel har givet dig lysten til
at lave din egen genudsætter, så ekspertoverleverne i
dit hjemvand kan få lov til at videregive generne og
måske endda give en anden lystfisker glæden og hugge
på hans agn – knæk og bræk!

Bådilægning ved Sjælsø
Tekst og fotos: Niels Buch Jørgensen
Pludselig var der krise! 1. maj var lige om hjørnet og
inspektøren på Sjælsø Per Plenge (80 år) havde brækket overarmen ved marlinfiskeri i Sydafrika. Mere ærefuld skade kan man vel næppe få i den alder.
På kort tid lykkedes det næstformand Bo Guldager
at tromme et hold brave hjælpere frem til ilægning af
både på Sjælsø d. 28. april. Per var heldigvis også tilstede og ledede slagets gang med stor myndighed og
erfaring.
En tilfældig forbipasserende tilbød at hjælpe og efter en munter time i selskab med holdet af brave ”ilæggere”, var han klar til at melde sig ind i LF.
En herlig eftermiddag i LF.
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