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GODE TILBUD…
NU

249,-

69,95

Abu Tormentor
Travel spin,
4-delt serie
som er
perfekt når
pladsen er
begrænset
Før op til 669,-

Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 136. fiskeår.
Nr. 1297 • Juli / August 2022 • 134. Årgang

Berkley
digitalvægt,
vejer op til
23 kg og med
2 decimaler
Før 359,-

FRA

399,-

Savage Gear Hop Popper
Frog, 5,5 cm og 16 gr, til
overfladefiskeri

Foreningen
Mepps spinnere til faste lave priser
Ryobi Smap-X Lh, rigtigt fint lille
multihjul med magnet bremse
Før 999,-

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648
Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370
info@fiskegrej.dk • www.fiskegrej.dk
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599,Abu Gen Ike
Combo, super
fint sæt med
6’6 stang
Før 1369,-
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Daiwa Fuego Lt, et
rigtigt fint hjul til
en fornuftig pris
Før 979,-

799,-

Indhold

699,-

Kære LF’er.
Fiskesæsonen er i fuld gang. Dagene er lange, og der er
masser af fisketimer forude. Vi håber at du nyder dit
medlemskab midt i denne fiskemæssige ”højtid”.
Foreningen fungerer godt, takket være alle de medlemmer der yder en indsats ude på stationerne.
Bestyrelsen ønsker at styrke foreningen ved at flere
medlemmer deltager i opgaverne. Det er som regel ikke
hårdt arbejde vi skal bruge hjælp til, men nogle få timers indsats i kammeratligt samvær. Det er jo netop
ånden i LF – kammeratligt samvær blandt andre Brave.
Jo flere vi er, jo mere kan vi udrette. Nogle opgaver er planlagte, andre opgaver er mere akutte, så der
er plads til alle medlemmer der vil hjælpe til. LF har

brug for hjælpen, så tænk over hvad
du kan bidrage med… Ønsker du
at hjælpe til på en bestemt station,
eller kan du tilbyde noget andet…
– vi har opgaverne.
Du kan kontakte den lokale inspektør eller bestyrelsen,
mitlf@lystfiskeriforeningen.dk, så er
du ”ombord”– uforpligtende og i det omfang du selv
vælger.
Vores høje standard på stationer og materiel skabes af
medlemmerne – tilsammen er vi Lystfiskeriforeningen.
God sommer.
Bo Guldager
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Kendte og kongelige der har været medlem af LF
Ved gennemgang af ældre medlemslister støder man af
og til på personer, der i deres samtid var ”kendte” i den
brede offentlighed. Nogle endda senere via TV-udsendelser eller TV-serier. På grund af LF´s alder vil en hel
del af personerne for mange af vore medlemmer sikkert
være ukendte. Derfor har jeg har gravet nogle af disse
navne frem. Det kan ikke udelukkes, jeg har glemt eller overset nogen, men det er ikke bevidst fra min side.
Nedennævnte er personer, som har været medlemmer i
kortere eller længere perioder fra LF´s stiftelse og frem
til 1940. Alle har de en god historie.
Rasmus Schandorf Ingwersen var initiativtager til LF
og foreningens første formand. Han drev et lille bureau
”Adam” som bragte breve og pakker ud til folk. Det
blev senere til det i dag verdensomspændende transportfirma Adam, der startede i en lille bygning ved siden af indgangen til Tivoli. Bygningen husede senere
Tivoli Cafeen, men blev revet ned en gang i 1970’erne.
Sidst i 1890’erne trak Ingwersen sig som formand efter
nogle tvister i bestyrelsen. Kort tid efter udmeldte han
sig af LF.

Julius Schøitt i Georg Paulis streg i 1904.
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Julius Schiøtt var med til at stifte LF og var medlem
i flere omgange frem til sin død i 1910. Han var foregangsmand på mange områder med tro på oplysningens og ikke mindst demokratiets idéer. Han besad
en sjælden idérigdom og var gennem tiderne redaktør
af mange tidsskrifter, der skulle udbrede viden til den
brede befolkning. I hjemmet, der altid stod åbent, kom
personer som Georg Brandes og forfatteren Herman
Bang. I 1900 blev han direktør for Zoologisk Have og
”tårnet”, der er en mindre udgave af Eiffeltårnet, står
han bag. Mest omtale fik han, da han lod elefanterne
Chang og Ellen føre sammen. Resultatet var elefantungen Kasper. Navnet fik den efter arbejdsgiverforeningens formand Kasper Rostrup. Jo! Han var festligt

Elefanten Kasper Rostrup fik en lidt trist tilværelse. I
1910 blev han solgt til et cirkus, senere til en tysk Zoo for
at ende sine dage i en fransk forlystelsespark, hvor han
blev aflivet på grund af aggressiv adfærd.

menneske, som også LF havde stor glæde af. Blandt andet hans mange artikler til Lystfiskeri-Tidende. I 1905
blev han ridder af Dannebrog. I 1910 da Julius Schiøtt
døde, var han en af Københavns mest populære mænd.
Landets aviser bragte alle rosende omtale af denne foregangsmand.
Prinsesse Marie og Prins Valdemar var et royalt ægtepar, der bør ses som en helhed (Prins Valdemar var
Christian d. 9.´s yngste søn). I 1893 meldte først Prinsesse Marie sig ind i LF, og ganske kort tid efter fulgte
Prins Valdemar trop. Prinsesse Marie, der var fransk af
fødsel, var en meget utraditionel og ligefrem prinsesse.
LF afholdt på det tidspunkt mange store fester, og det
var nok primært det som trak gevaldigt i ægteparret.
Der er ingen beretninger om store fangster.
I ægteskabet fik de 5 børn, der blev meget frit opdraget. Så frit af børnene gik under betegnelsen ”De uartige” fra ”Det Gule Palæ” i Amaliegade, hvor familien
boede. Prinsessen døde allerede i 1909, kun 44 år gammel. Kort efter hendes død meldte Prins Valdemar sig
ud af LF. En af deres sønner, Prins Axel, blev senere en
kendt lystfisker, der både kom tæt på en verdensrekord
i havørred og kendt som en ihærdig tunfisker. Han var
i en periode også præsident for Skandinavisk Tun Klub.
Han var med i den store mængde af royale hoveder, som
stod faddere ved vores dronnings dåb i 1940.

Odin Clorius i en stille tænksom stund på Furesøen. Det
ser ud til at ”varmen” holdes på ægte lystfiskervis med en
dram til halsen.

Odin Clorius er nok et navn de fleste på et eller andet tidspunkt har stødt på. Clorius varmemålere har
siddet i hundredtusindvis af radiatorer i danske hjem.
Odin Clorius var nemlig manden bag opfindelsen af
fordampningsmåleren i 1925. Han var en meget ivrig
lystfisker, og det blev til en del præmiegedder fra Furesøen, som han fangede på både dyp og løs line. I 1927
var han sammen med Otto Wolff med til at udarbejde
Buresøkortet, der, i lighed med Bankekortene fra Furesø, består af en række pejlekort.
Prinsesse Helena var datter af en tysk hertug og blev
i 1909 gift med Prins Harald. Han var søn af Frederik
d. 8. og dermed bror til Christian d. 10. Hun blev mor
til prinsesse Caroline-Mathilde, der blev gift med Prins

Prinsesse Helena og Prins Harald ved deres bryllup i
1909.
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Knud (Senere Arveprins Knud). Som tyskfødt fulgte
Prinsesse Helena ved Tysklands besættelse af Danmark
regeringens råd om at omgås tyskere, hvilket gjorde
hende upopulær i den brede befolkning. Ved en større
mindehøjtidelighed for Frederik von Schalburg, der
faldt på Østfronten i 1942 og var øverstbefalende for
Frikorps Danmark, deltog både Prinsesse Helena og
Prins Harald. En handling der sikkert ikke har forbedret anseelsen. Ved befrielsen blev hun af Christian d.
10. landsforvist. Hun sad i husarrest på slottet Glücksburg, mens Prins Harald blev i Danmark. Noget opsigtsvækkende da hun var mormor til kongens egne
børnebørn, Prins Ingolf, Prins Christian og Prinsesse
Elisabeth. Hun fik i 1949 lov til at returnere til Danmark, da Prins Harald lå for døden. Hun blev allerede
optaget som medlem af LF i 1917, hvor der i Lystfiskeri-Tidende stod: ”Efter derom udtalt ønske har bestyrelsen optaget Hds. Kgl. Højhed Prinsesse Helena som
medlem af Lystfiskeriforeningen”. Hendes udtræden
nævnes ikke med et ord i LF. Helt ubemærket forvandt
hun fra medlemslisten, som om hun aldrig havde eksisteret. Formodentlig til stor lettelse for LF. Der findes i
arkivet ingen notater om eventuelle fangster.
Svend Methling var kongelig skuespiller, instruktør,
teaterdirektør og forfatter. Methling havde konstant
mediernes interesse og optrådte ofte som lystfisker i
tidens aviser og blade. Han var bedste ven med humoristen Storm P, og de tilbragte mange timer sammen på Furesøen. Det fortælles han en dag fangede
en gedde og spurgte Storm P: ”Skal vi slå den ihjel?”
Hertil skulle Storm P. havde svaret: ”Selvfølgelig – Vi
er jo ude for at more os!”. Om det er rigtigt ved jeg
ikke, men svaret er muntert, medmindre man var gedden. Methling skrev flere bøger om lystfiskeri, og en af
hans bedste er ”Der er en verden udenfor Verona”. En
absolut læseværdig bog, der varmt kan anbefales. Som
et kuriosum kan nævnes, at han stod bag instruktionen
af stemmerne på den allerførste danske tegnefilm med
spillefilms længde – ”Fyrtøjet” fra 1946.
Andreas Møller var en dansk embedsmand. I perioden
1931-38 var han direktør for Det Kongelige Teater.
Herefter blev han departementschef i Statsministeriet.
Under besættelsen, da den danske regering fratrådte d.
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formand efter en ekstraordinær generalformsaling i
1951, hvor LF udmeldte sig af Danmarks Sportsfiskerforbund. En beslutning han var modstander af. Han
døde i 1954.
Erik With var indtil 1. december 1939 øverstbefalende
for de danske væbnede styrker. I TV-serien Matador
omtaler oberst Hackel ham som en god ven og officerskammerat. Da Oberst Hackel i Berlingske Tidende
læser at General Prior, Oberts Hackels værste fjende,
overtager stillingen som øverstbefalende efter Erik
With rammes Oberst Hackel af et slagtilfælde, som
han senere dør af. Erik With døde i 1959, så han oplevede aldrig sin indirekte medvirken i Danmarks mest
populære TV-serie, hvor han via en fiktiv person, der
bor i en fiktiv by, opnår sin vel nok største berømmelse.

Svend Methling ved fluestikken i et af tidens ”kulørte
blade”, der dengang var i sort/hvid.
29. august 1943, og ”samarbejdspolitikken” ophørte,
stod Danmark uden regering. Her blev Andreas Møller, frem til befrielsen 5. maj 1945, en del af det såkaldte ”departementsstyre”, som Nils Svenningsen,
fra Udenrigsministeriet, var leder af. En af de største
udfordringer var spørgsmålet om de danske jøder, som
pludselig stod i en meget farlig og vanskelig situation
uden egentlig beskyttelse. Sammen med Nils Svenningsen skulle de navigere i forholdet til den tyske
besættelsesmagt. I Bo Lidegaards bog fra 2013 ”Landsmænd” gennemgås de trængsler og problemstillinger,
der opstod i forbindelse med redningen af de danske
jøder. Bogen kan absolut anbefales. Ved befrielsen beskrev han perioden med disse ord: ”Det havde for dem
i omtrent 2 år nærmest været som at løbe på skøjter i
mørke på tynd is med mange våger. Men nu var det
overstået”.
På samme tid, i 1944, overtog han posten som
formand for LF, da den tidligere formand gennem 30
år, Gothold Krag, døde. Han nedlagde sit hverv som

Frederik Emil Jensen var i perioden 1937-61 generaldirektør for Statsradiofonien (Det senere Danmarks
Radio). Han var i den brede offentlighed nok bedst
kendt som F. E. Jensen. I lighed med Andreas Møller var han også presset under besættelsen, da radioen
blev underlagt censur. Mange af tyskernes ønsker om
udsendelser blev afvist af F. E. Jensen, der var en snu
rad, som både benyttede sig af diplomati og en smule
hvide løgne. I 50’erne var han med i processen, da der
blev indført TV i Danmark. Han blev afløst på posten
af Hans Sølvhøj, som senere blev kendt som hofmar-

skal. I slutningen af 1930’erne var der mange radioudsendelser om lystfiskeri, og da Lystfiskeriforeningen
i 1943 udsendte ”Den Fuldkomne Fisker” blev den
også omtalt i aftenudsendelsen på udgivelses dagen d.
9. august.
Harald Simonsen var en succesrig velhavende københavnsk byggematador, der blandt andet stod bag
byggerierne Axel Møllers Have og Hostrups Have på
Frederiksberg. Simonsen gik under øgenavnet ”Guld
Harald” (ikke at forveksle med den senere fodboldspiller med samme øgenavn). I 1917 opførte han et
overdådigt palæ på Østerbrogade 28 som sin private
bolig. Hurtigt blev huset i folkemunde døbt ”Lille
Amalienborg”, da det mindede en del om palæerne på
Amalienborg. Et andet øgenavn var ”Villa Knastfri”,
da det forlød, at huset var bygget af så gode materialer, at der ingen knaster var i træet. Under besættelsen
blev han sat ud af ejendommen, da general Von Hanneken, øverst befalende for de tyske styrker, skulle have
en anstændig bolig. Staten blev af tyskerne tvunget til
at købe ejendommen. Det var Von Hanneken, der indførte militær undtagelsestilstand d. 29. august 1943.
De færreste kender måske ikke Harald Simonsen, men
hans datter Erna Hamilton, bedst kendt fra Per Wennicks TV-portræt ”Grevinden på tredje”, siger måske
de fleste langt mere.
LF-arkæologen

Forsiden
Magisk øjeblik ved bredden
af Bagsværd Sø. Billedet
er femte kandidat til årets
forsidebillede. Fotografen
afsløres i Januar /
Februar nummeret 2023.
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Furesøkonkurrencen i næsten godt vejr
Tekst og fotos: Per Ekstrøm

Lørdag d. 11. juni blev Furesøkonkurrencen afholdt
for 118. gang. En del af søens faste fiskere deltog, mens
det kneb noget med interessen fra de øvrige medlemmer.
Det var primært gedder, som prægede fangsterne,
men der blev også, som noget positivt, fanget 5 sandarter. Aborrerne havde forputtet sig, men det var som det
plejer. De er svære på denne årstid, og de få som blev
fanget holdt ikke den nedre vægtgrænse på 500 gram.

Siden LF i 1903 åbnede vores nuværende station i
Frederiksdal, har der gennem tiden været mange, der
enten har haft hvervet som opsynsmand eller inspektør på den hyggelige station. Hvor længe de har haft
hvervet er forskelligt, men næppe én person har tjent
LF som opsynsmand i så lang tid som den nuværende.
Morten Jacobsen har nemlig i år været opsynsmand på
stationen i 30 år. Det er mig bekendt stationsrekord
for Frederiksdal.
Morten blev meldt ind i LF i efteråret 1991. I oktober nummeret for Lystfiskeri-Tidende står han opført
som nyt medlem. Noget kendskab og kontakt til LF
havde han dog inden, idet hans onkel Ib Jacobsen i den
brede LF-kreds bedre kendt som ”NESA-Ib”, havde
været medlem en del år og havde sin faste gang på stationen i Frederiksdal. Så helt unaturligt var det måske
ikke, da man i Lystfiskeri-Tidende for april 1992 kort
kunne læse: ”Frederiksdal har fået ny opsynsmand,
nemlig Morten Jacobsen (171,5)”. Mere præcist kunne

Foto: Brian Jensen

Største gedde fangede Lars Francker. Den vejede
4,380 kg, mens Per B. Larsen nappede 2. pladsen med
en på 4,300 kg. For sandarternes vedkommende blev
Martin Blond vinder med en på 4,900 kg, mens Leif
Holmskov blev toer med en på 4,290 kg. Martin Blond
fangede også en på 3,900 kg.
I konkurrencen for børn under 15 år tog Mille
Odér præmien og pokalen for en gedde på 4,000 kg.
Furesøpokalen løb Martin Blond derfor med, da
han fangede konkurrencens tungeste fisk. Sandarten
udgjorde 70 % af vægten på mindstevægten på kravet
til sølvmedaljen i vores præmieringsregler.
Sluttelig en stor tak til Niels Buch Jørgensen for
et godt arrangement samt til Morten og Dan i Frederiksdal, som lagde station til det efterfølgende arrangement, havde tændt op i grillen og sørget for nogle
hyggelige timer. Selv regnen havde de fået til at holde
sig væk. De kan et eller andet i Frederiksdal.
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30 år i LF´s tjeneste
det næppe formuleres. Og han er stadig opsynsmand.
Faktisk har hovedparten af medlemmerne aldrig kendt
til andre opsynsmænd i Frederiksdal end Morten.
To inspektører har han gennem tiden ”slidt op”, og
han er nu i gang med den tredje. Ikke fordi han er en
krævende mand, for det hele foregår i et stille og roligt
tempo, hvor tingene bare bliver gennemført uden de
store ”Bråvallaslag”. For eksempel er samtlige broer i
Mortens ”regeringstid” blevet udskiftet, og stationen er
lige nu ved at gennemgå et omfattende renoveringsprojekt, så den vil fremstå rigtig flot. Ikke noget Morten
gennemfører alene, men medvirker til sker. Der skal
nemlig iværksættes en hel del praktiske foranstaltninger, når håndværkerne skal til.
Alt dette kunne naturligvis ikke gennemføres uden
et godt samarbejde. Inspektøren Dan Ekman, der også
har en del år på CV’et som stationens inspektør, og
Morten supplerer hinanden rigtig godt. Et fint eksempel på hvordan besindighed og et vist temperament
ofte forenes i et godt samarbejde som ”Ying og Yang” .
For Mortens vedkommende kan man vist roligt
sige, at LF er blevet en livsstil. Hans søde bedre halvdel, Vivi, deltager også i foreningens aktiviteter, og
man går aldrig forgæves til Morten, der altid er klar,
når LF kalder. For eksempel når der er afslutning på
Furesøkonkurrencen, hvor der skal kul på grillen i Frederiksdal. Så er Morten klar, og det håber jeg, han er
mange år endnu.
Han er ikke bare opsynsmanden – han er Morten.
Tidendes Udsendte

Morten som vi kender ham. På stationen i Frederiksdal hvor han har tilbragt mange timer, dage, måneder og år.
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Lystfiskerberetninger

Aborrer:
Dato:

Pinsedag på Sjælsø
Fanger:

Vægt:

Fiskevand:

Redskab/metode:

Vægt:
11,100
10,100
8,400
7,610
7,100

Fiskevand:
Søndersø
Sjælsø
Søndersø
Søndersø
Esrum Sø

Redskab/metode:
Shad
Wobler
Spinner
Wobler
Wobler

Vægt:
7,200
5,300

Fiskevand:
Furesøen
Tissø

Redskab/metode:
Jig
Agn

Gedder:
Dato:
15.05.
09.05.
16.05.
26.02.
13.05.

Fanger:
Rasmus D.R. Pedersen
Cato Jûrgensen
Jørgen Hyttel
Rasmus D. R. Petersen
Torben Kaas

Sandarter:
Dato:
14.03.
01.06.

Fanger:
Ulrik Hansen
Jan Kristoffersen

Jan Kristoffersen var den 1. juni en tur
på Tissø. Her fangede han på levende agn
denne fine sandart på 5,30 kg. Foto: Per
Lien Pedersen 01.06.2022

Hele 11,10 kg vejede den store
gedde som Rasmus D.R. Petersen
fangede på Søndersø i Bededagsferien. Et rigtigt flot eksemplar
der ikke kunne modstå en shad.
Foto: Steven Sander 15.05.2022

Jørgen Hyttel var en tur på Søndersø og her lykkedes det ham at
overliste en gedde på 8,40 kg og
102 cm. Madammen kunne ikke
modstå en kobberfarvet spinder.
Foto: Finn Holmer 16.05.2022

På Esrum Sø fangede Torben Kaas denne slanke forårsfisk på 7,10 kg og
99 cm. Den huggede på en lille aborrefarvet wobler. Foto: Selfie af Torben
Kaas 13.05.2022
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En madamme fra Sjælsø
Da jeg havde ferie og vejrudsigten så fornuftig ud,
besluttede jeg mig for at snuppe en tur på Sjælsø. På
søen var der noget mere vind end forventet, men da
jeg nu var der, skulle der fiskes. Jeg startede med lidt
kaste- og jerkbaitfiskeri hvilket gav lidt fisk. Efter noget tid besluttede jeg mig for at hvile ryggen lidt, så
jeg begyndte at dørge rundt med et par woblere. Efter
lidt trækken rundt på søen fald et godt hug på min
ene stang. Efter en god gang tovtrækkeri, kom en flot
madame til syne ved bådsiden. Jeg skød den ved første
blik til omkring 7 kg, hvilket var signifikant større end
hvad jeg forventede at møde på denne sø. Jeg valgte
at håndlande hende, da en blottet krog på wobleren
udgjorde en risiko ved brug af nettet. Da jeg løftede
hende indenbords, gik det op for mig at hun var noget
større end jeg lige umiddelbart vurderede hende til at
være i vandet. Helt præcist var hun 115 cm lang og
vejede 10,1 kg. Hun var stadig med rogn, så efter en
hurtig fotosession blev hun sat retur i sit rette element.
For at være helt ærlig havde jeg ikke set den komme,
da denne sø ikke er kendt som en stor geddesø. Det er
rart at se ved selvsyn, at de også findes på dette vand.
Heldet følger de tossede og de ihærdige.
Knæk og bræk på vores fantastiske vande i foreningen.
Med venlig hilsen
Cato Jürgensen

Vel ankommet til Sjælsø med høj himmel og spejlblank
sø, satte jeg mig og nød denne morgen med rørhøgen
glidende frem og tilbage ved modsatte bred. Jeg fik
indskrevet mig og rigget båden til. Jeg var ikke kommet langt før humøret faldt et par grader. Der var bare
grøde helt op i overfladen. Jeg sejlede mod den store
sten på sydsiden i håbet om at kunne spinne efter lidt
aborrer der, men der var lige så meget grøde. Jeg sejlede
ned langs sydsiden i håb om at finde et par grødefri
områder, men det var fuldstændig håbløst.
I vestenden var der lidt åbninger fri for grøde. Jeg
havde været så forudseende at tage min fluestang med.
Den blev rigget til med en grødebeskyttet blå flash flue.
Jeg lod båden drive mens jeg kastede ind mod sivene,
med der skete ikke det fjerneste. Nu var det blevet tid
til madpakken og en kold pilsner. Maden blev fortæret
i akkompagnement af nattergalen (det er fantastisk at
høre denne lille fugl, som man aldrig ser). Jeg fortsatte
ned langs nordsiden og begyndte at kaste fluen ind mod
bredden, efter jeg var forbi husene på skrænten. Pludselig sad fluen fast i noget grenværk under vandet, så
jeg måtte trække meget hårdt for at få fluen hjem. Fem
meter fra båden eksploderede grenværket og røg ud af
vandet. Nu begyndte en forrygende fight med kraftige
udløb. Bæstet brød sig bestemt ikke om at se båden. Efter ca. ti minutters tovtrækkeri kunne jeg endelig nette
dyret, hvor vægten sagde syv kg. Det er til dato min PR
på flue. Jeg skal hilse at sige, den stadig svømmer.
Med brav hilsen
Jens Ryhl
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Søndersø Geddekonkurrence

Foto: Lars Francker
Foto: Kristoffer Dalhoff

Foto: Torben Carmes

Foto: Torben Carmes
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Foto: Torben Carmes

Traditionen tro afholdtes Søndersø Geddekonkurrencen den anden weekend i maj. Den
tidligere inspektør Werner Larsen, har afholdt
konkurrencen de foregående 10 år med stor
succes, så det var en stor arv for os at overtage,
især når Werner selv var med på dagen som
deltager.
Vi mødtes til morgenmad kl. 7.00, hvorefter bådene blev gjort klar med fiskegrej,
ekkolodder, elmotorer og agnfisk. Kl. 8.00
stævnede alle 8 både ud i det gode vejr. Til
forskel fra de foregående konkurrencer, havde
deltagerne mulighed for selv at veje og fotografere fisk med et stykke papir i bådene så
fiskene hurtigt kunne udsættes. Det gav visse
udfordringer, hvilket blandt andet kan ses på

Foto: Lars Francker
Foto: Kristoffer Dalhoff

billedet af vinderfisken på 8,3 kg, som blev
fanget af Jens Grubbe. Jens er derfor det næste
år pudsemester af vandrepokalen. Stort tillykke til Jens. På de følgende pladser fandt vi
Ters med en fisk på 7,35 kg og Niels Buch
Jørgensen med en fisk på 6,60 kg. Der blev
fanget fint med fisk i bådene, og fiskene var,
som de plejer at være på Søndersø, i rigtig god
kondition.
Præmierne til konkurrencen blev sponsoreret af Hvidovre Sport www.hvidovresport.dk
hvilket vi sætter stor pris på. En stor tak skal
lyde herfra.
Med venlig hilsen
Søndersø Teamet André og Torben.

Foto: Kristoffer Dalhoff
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Fangststatistik
Samlet fangst fra vinterbådene i januar, februar og marts 2022

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.

Ferskvand
Station

Arresø
Bagsværd Sø
Bavelse Sø
Buresø
Esrum Sø
Farum Sø
Furesøen Frederiksdal
Furesøen Holte
Gentofte Sø
Gyrstinge Sø
Haraldsted Sø
Lyngby Sø
Sjælsø
Søllerød Sø
Søndersø
Tissø
Tystrup Sø
I alt

Gedde
Kg
Uds.

Aborre
Stk.
Kg

Både
Kvitt.

Stk.

6
54
9

0
0
0

0
0
0

3
15
38

0
0
0

15

0

0

3

33
37

0
0

0
0

22

0

58
12
21
44
10
321

Ål

Sandart
Kg
Uds.

Stk.

Karpe
Kg
Uds.

Stk.

Suder
Kg
Uds.

Stk.

Kg

Stk.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
4
0

0
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37
36

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

81
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

19
6
255

0
1
0
1

0
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
4

0
2
1
9

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Brak og saltvand
Station

Præstø Fjord
Rungsted Havn
I alt

Både
Kvitt.

Gedde
Stk.

Aborre
Stk.

Ørred
Stk.

Torsk
Stk.

Sej/Lubbe
Stk.

Sild
Stk.

Hornfisk
Stk.

Fladfisk
Stk.

Makrel
Stk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Januar:
På Bagsværd Sø og på Sjælsø er der registreret gedder
på op til 5,7 kg.
Februar:
En af de udsatte sandarter fra Bagsværd Sø vejede 5 kg.
På Søndersø har en gedde på 7,61 kg været oppe og
vende i en af vore både.
På Tissø er en pæn gedde på 10 kg stadig på finnerne og gør livet usikkert for de øvrige indvånere.
Marts:
To af de udsatte sandarter fra Bagsværd Sø var pæne
(4,7 og 5,3 kg).
Generelt har en del medlemmer knurret over,
at der har ligget både ubenyttet hen, selv om
de har været bookede.
Husk nu at afmelde din båd, hvis du ikke benytter
den. Det er godt kammeratskab.

Det undrer stadig undertegnede, at der bliver registreret gedder som udsatte fra d. 15. marts og videre frem.
Det skal igen understreges at gedderne er fredet fra 15.
marts til 30. april, og altså ikke må fanges i denne periode. Husk det nu til næste år.
April:
Her har der kun været mulighed for at dyrke fiskeriet
ved vore saltvandsstationer. Der har været 4 tegninger
på Rungstedbådene med 1 torsk, 2 hornfisk og 6 sej
som hjemtagne fangster. Husk at der kun skal registreres hjemtagne fisk fra saltvandsstationerne.
April registreringerne kommer til at indgå i årsopgørelsen for 2022.
Rapportbogstyderen KN 286

Portræt af makrel taget i Øresund på de dybe skrænter ved Hven [ 55° 54.844’ N · 12° 39.685’ Ø ]

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