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Forbundsformanden har ordet. 
 
Så har vi taget hul på år 2007. Det bliver spændende at se, hvad det vil 
bringe. Vi er ovre generalforsamlingen, og der kom flere nye folk til, og 
velkommen til dem, og tak til dem der af flere årsager har valgt dette 
arbejde fra. Finn måtte desværre trække sig fra formandsposten i sidste 
øjeblik på grund af sygdom,  som han heldigvis nu har styr på. 
 
Efter opfordringer fra flere sider har jeg sagt ja til - og blev valgt til -  
posten   som  ny formand for en tid. Jeg skal så forsøge at løse opgaven på 
bedste måde. 
 
Bulefiskeriet slipper vi nok ikke for at tage stilling til hver især, da det er 
oppe fra flere sider. Da det er en form for fiskeri der har været drevet i 
rigtig mange år, er det ikke noget, man kan ændre lige her og nu - fra dag til 
dag. Elida rederiet har lige meldt ud, at de efter ønske fra kunderne, vil 
stoppe bulefiskeriet, da det normalt giver flere fisk at drivfiske.  
 
Grunden til at vi lavede om på vores pokalstævne til ren drivfiskeri, var helt 
klart for at gøre konkurrencen ens for alle, så vi kunne konkurrere på lige 
vilkår. Vi har i DHF bestemt ikke på nuværende tidspunkt nogen plan om, 
at gøre os til dommer over eller endsige stille forslag om et forbud, for 
denne form for fiskeri, for vore medlemmer, lad det være sagt helt klart. 
 
At fiskeriet på Øresund her i vinter har været særdeles dårligt, både for 
bulebådene og drivbådene, er nok klart for de fleste. Meningerne om dette 
er nok mange, men det skyldes sikkert den megen blæst, vi har haft i 
efteråret og vinteren. Jeg har lige talt med en meget erfaren skipper på en af 
øresundsbådene, og han kunne berette, at der var så mange fisk at lodde, 
men på grund af at vandet er utroligt grumset, så har fiskene ikke en chance 
for at se det grej, vi sænker ned til dem. 
 
Vi har i løbet af året, de konkurrencer som vi plejer, dem håber jeg at I vil 
støtte op om, da arbejdet med at arrangere dem  jo er det samme, om der er 
få eller mange, så for at få nogen økonomi i det, er det dejligt, når vi er så 
mange som muligt. 
 
Eskild Pedersen 
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DHF’s turoversigt for år 2007. 
 
 
 
 
 
29. April Hvidovre Cup fra Helsingør  Amb.Cup 
  Tilmelding HvSp. Tlf.: 36751315 
 
11. – 12. Maj EFSA Four Species Festival, Vestmannaeyjar Island 
  Se www.efsa.is. Tilmeldingen er sluttet. 
   
19. – 20. Maj Skagen Havfiskefestival  Amb.Cup 
  Tilmelding. (se program, når det kommer) 
 
16. Juni Nordjysk Mesterskab fra Hirtshals  Amb.Cup 
  Se www.Frhavn-havfiskeklub.dk 
  Eller ring Eskild Pedersen Tlf. 98 92 15 73 
 
17. Juni DHF’s Klubstævne Saltvandspokalen, Hirtshals Amb.Cup 
  Se www.Frhavn-havfiskeklub.dk 
  Eller ring Eskild Pedersen Tlf. 98 92 15 73 
 
01. Juli TorskeCup fra Helsingør  Amb.Cup 
  Tilmelding: HvSp. Tlf.: 36751315 
 
18. – 19. August DM i Havfiskeri fra Helsingør  Amb.Cup. 
  Tilmelding. HvSp. Tlf.: 36751315 
 
10. – 14. September EFSA – Europamesterskaber, Weymouth England 
  Se DHF-Bladet nr. 3 – 2006, side 23 – 28. 
  Tilmeldingen er sluttet. 
 
04. November Fladfiskecuppen fra Helsingør  Amb.Cup 
  Tilmelding Jan&Bo Helsingør Tlf. 46262694 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHF’s konkurrencer er åbne for alle, også ”ikke medlemmer”. Dog ikke EFSA – EM. 
Det henstilles klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer 
med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klub-
blade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil 
have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til 
tidspunktet er passeret. 
 

Deadline for stof til DHF-Bladet er:   1.3., 1.6., 1.9. og 1.12. 
På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør. 
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Referat fra Dansk Havfisker Forbunds generalforsamling 2007. 
Dagsorden. 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Beretninger fra: 

a. Bestyrelsen/Formand 
b. Konkurrenceudvalget 
c. Rekordudvalget 
d. Festival Frandsens Legat 

4. Uddeling af årets pokaler 
5. Indkommende forslag 
6. Regnskab  

a. Dansk Havfisker Forbund 
b. Festival Frandsens Legat 

7. Fastsættelse af kontingent 
8. Valg til bestyrelse 

a. Forretningsudvalg 
b. Bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg til bestyrelsen i Festival Frandsen Legat 
10. Valg af revisor 
11. Valg af revisorsuppleant 
12. Fastsættelse af tid og sted til næste generalforsamling 
13. Eventuelt  
 

Finn Ørskov Larsen var af helbredsmæssige årsager forhindret i at deltage.  
Vi ønsker alle at Finn hurtigt bliver rask igen; fiskeri er oftest afslapning. 
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Kim Mortensen som dirigent. Kim blev valgt med 
akklamation. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

3. Beretning fra: 

3.a Bestyrelsen 
Kim Mortensen gav ordet til Allan Riboe, som læste bestyrelsens beretning.  
Allerførst blev Leif Elg mindet. Herefter kunne man høre hvordan 2006 var 
gået, se bestyrelsens beretning andet sted. 



3.b Konkurrenceudvalget 
Thor fik ordet. ”Udsolgt til næste dags Pokalstævne”, det var vigtigt, fordi 
sidste års pokalstævne og DM gav underskud. Det var derfor vigtigt at få 
hoved oven vande igen. 
Vi havde nogle gode konkurrencer i 2006 med masser af fisk til de fleste 
deltagere. 
Pokalstævnet blev vundet med 20 + kilo af Michael Lorenzen. Roskilde 
Havfiskefestival blev vundet af Thor Rasmussen, som fortsatte med at vinde 
Hvidovre Cup. Thor vandt også DM, så det kom ikke som en overraskelse at 
han løb med æren Danmarks bedste havfisker 2006. 
Til 2007 har konkurrenceudvalget lavet om på reglerne på torske-
konkurrencer:  
Kun drivfiskeri. Der har været en del debat om driv- kontra bulefiskeri, og 
det kommer der sikkert også mere af i fremtiden. Der blev ikke debatteret 
meget om emnet på generalforsamlingen. Alle har deres foretrukne måde at 
fiske på; nogen går efter trofæ-fisken andre ønsker at fange masser af fisk, 
andre vil gerne hygge sig med venner og have det sjovt ude på vandet, og 
nogen vil gerne sætte kollega-fiskere stævne.  
Vigtigt for konkurrenceudvalget er at alle fanger så mange fisk som muligt 
under lige vilkår. Så er det som oftest de bedste der vinder. Der fanges oftest 
mere fisk under drivfiskeri end under bulefiskeri, og det passer derfor godt 
med ovenstående målsætning. 

 
3.c Rekordudvalget 
Kim tog selv ordet. Rekordudvalget har haft det travlt på det sidste, i alt 20 
nye rekorder, hvoraf én ikke nåede at blive skrevet ind. Det blev også til en 
verdensrekord og tre er nomineret til ABU-rejsen. Det blev ikke til så mange 
nye line-rekorder, men der kom 8 nye flue-fiskerekorder og 8 nye Danske 
rekorder; hvad synes I om en helleflynder, sildehaj eller slethvar? Du kan 
finde mere information på www.fiskerekorder.dk 

 
3.d Festival Frandsens Legat 
Arne Jørgensen aflagde rapport. 
I 2006 blev det til 1 junior som søgte og har fået bevilliget betalt deltagelse til 
Skagens Havfiskefestival. I 2007 er der allerede 2 juniorer som har søgt og 
fået bevilliget tilskud til DM i let-line i Helsingør. Vi ønsker gerne at der 
kommer flere juniorer til konkurrencer. 

 
4. Uddeling af Årets pokaler. 

Kim gav Allan ordet og Mr. Riboe stillede sig op som prisuddeler, som han 
plejer at gøre. 

- 07 - 



Allerførst havde Allan 3 præmier til junior Søren Kuniss. Søren gør det glim-
rende, han er med på konkurrencer, fanger stor fisk, og vil også gerne skrive 
lidt om det. 
Herefter kom præmier til de største fisk fanget af danskere i verden; i år skulle 
man fange en fisk på 350 kg for at nå første pladsen, det blev en stor stør. 
Tæt fulgt af 2 Blue Marlins som blev slået med en næselængde.  
I vandene rundt om Danmark findes der også store fisk, 2 store torsk til Georg 
Larsen som tog første og tredje plads.  
Til sidst de første 10 i Ambassadeur Cuppen. Thor Rasmussen var ikke til at 
komme i nærheden af; han vandt 3 konkurrencer. Anden plads gik til Niels 
Godsk Jørgensen og tredje kom Michael Lorenzen.  
De første 10 i rækken blev belønnet med en Ambassadeur 6500 LC (med 
line-tæller).  Se resultatet DHF-Bladet nr. 1. 2007.  

 
5. Indkommende forslag. 

Der kom kun 1 forslag, fra Benedikte Havemann. Benedikte forslår at vi mind-
sker udgivelse af DHF-Bladet til 1 gang om året. Forslaget blev nedstemt. 
Der blev argumenteret at DHF-Bladet er meget vigtigt i vores markedsføring 
overfor sponsorer og medlemmer og Bladet er vores fælles nævner. 
Det er det i hvert fald i dag, måske er situationen anderledes om 5 år.  
DHF-Bladet har balance i udgifter og indtægter pga. vores gode sponsorer. 

 
6. Regnskab. 

6.a DHF:  
Det blev til et underskud ved Pokaltur og Danmarks Mesterskab. 
DHF’s finansielle situation er OK, men konkurrencer med underskud kan 
tømme kassen hurtigt. Derfor skal vi blive bedre til at undgå underskud ved 
vore konkurrencer.  
Fordi det allerede var kendt i forvejen har Konkurrenceudvalget taget dette til 
efterretning og vi starter 2007 med et overskud til pokalstævne.  
Vi har et status quo med fiskeklubber, ingen faldet fra; ingen kommet til. 
Det samme gælder også medlemmer. Flemming Andersen havde lavet et 
spørgeskema som blev delt ud.  
6.b FFL: 
Festival Frandsen Legat: Her er konklusionen at der findes en god kasse-
beholdning,  
Men desværre for få juniorer som gør brug af midlerne. Vi skal blive bedre til 
at formidle budskabet til klubbens juniorer. Regnskab og budget blev 
vedtaget. 
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7. Kontingent  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 
  
8. Valg til bestyrelse 

Kim gav ordet til Allan, som præsenterede den nye bestyrelse. 
 

8.a Forretningsudvalg 
Uændret sammensætning. 

 
8.b Bestyrelsesmedlemmer 
Eskild Pedersen blev valgt som ny formand, efter at Finn Ørskov Larsen har 
trukket sig fra formandsposten.  
Cees Vader blev valgt som ny sekretær efter at Niels Rasmussen ikke 
ønskede genvalg. 
Thor Rasmussen blev genvalgt. 
Konkurrenceudvalget  
Nye medlemmer:  
Brian Lorenzen blev valgt ind i konkurrenceudvalget for Danmark Øst. 
Evan Nuppenau blev valgt som F-medlem. Alle blev valgt med akklamation. 

 
9.  Festival Frandsen Legat, bestyrelsen 

Ingen ændringer i bestyrelses sammensætning, idet DHF’s formand er fast 
medlem af bestyrelsen. 

 
10.  Valg af Revisor 

Per Ekström blev genvalgt som revisor med akklamation. 
 
11. Valg af Revisorsuppleant 

Allan Riboe blev genvalgt som revisor suppleant med akklamation. 
 
12. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling 

Næste generalforsamling finder sted den 2. februar 2008 i HSLF’s lokaler. 
 
13. Eventuelt 

Der var ingen emner eller meninger under eventuelt. 
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Bestyrelsens beretning. 
 
Så gik endnu et år, og hvilket år, der er desværre 4 dødsfald, men der er et jeg særligt gerne 
vil have lov til at fremhæve, nemlig Leif-Erik Elg, Leif var bestyrelsesmedlem, mange i 
Forbundet lærte at sætte pris på hans sprudlende livsglæde, og alle hans billeder.  
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og ære vore afdøde medlemmer.  
 
Medlemstallet er stabilt, antallet af medlemsklubber ligeså, men deltagelsen ved vore 
stævner er desværre faldende, hvad dette kan skyldes, kan der kun gættes om, kan det 
være for høj pris, for mange deltagere på bådene, for dårlig valgte både, for lidt fisk, for 
lidt eller for små præmier, svarene kan være mange, vi har prøvet at lave lidt om på 
reglerne, for eksempel ikke at skifte side når ca. halvdelen af fisketiden var gået, man 
konkurrerer kun mod de der står i samme side som en selv, og ikke mod hele båden, men 
det er svært at lave reglerne om hele tiden, og der kommer ikke rigtig nogen konstruktiv 
respons til hvad der kan være galt ved vore stævner, men nedgang i antallet af deltagere 
ved stævnerne er fakta. 
 
Det forlyder at når Helsingør Statshavn er færdigombygget vil de både der har fast plads i 
Statshavnen komme tilbage og vi kan igen bruge denne som udgangshavn, men hvor de 
kommer til at ligge er endnu ikke helt fastlagt. 
 
Der har fra Konkurrenceudvalgets side været diskuteret heftigt, om det rigtige i at dyrke 
bulefiskeri, vi enedes om at det måtte være op til det enkelte medlem at dyrke dette 
fiskeri, men i D.H.F. regi så vi ikke det rimelige i at man afholdt konkurrencer 
indeholdende bulefiskeri i vinterhalvåret, derfor valgte vi at dette års POKALSTÆVNE 
2007 kun er med drivfiskeri i konkurrencen.  
Vi var fuldt ud klar over at der ville være nogen der ville tage os det ilde op, vi har ikke 
ønsket at træde nogen over tæerne, det må være op til den enkelte selv at vælge sin form 
for fiskeri.  
 
Der er oprettet et interskandinavisk (Svensk-Dansk) udvalg der kalder sig 
ØRESUNDSFISKERNE, dette udvalg er tænkt som et rådgivende udvalg bestående af 
erhvervsfiskere, fritidsfiskere, lystfiskere, og skippere fra lystfiskerflåden, der er 2 mand 
fra hver gruppe i bestyrelsen, formand og næstformand ruller mellem medlemmerne, det 
blev en Svensk fritidsfisker (Rolf Andersson) der blev formand, og Finn Larsen som 
næstformand, det er tænkt at der inddrages repræsentanter fra marine institutter, 
aquakulture ministerier o.l. til at dække de forskellige spørgsmål omkring det maritime liv 
i det nordlige Øresund, således at man bedre forstår hinanden, og ikke siger at det altid er 
de andre der ikke forstår os erhvervsfiskere-fritidsfiskere-lystfiskere o.l. og at evt. 
stridigheder kan løses skal vi sige internt. 
 
AMBASSADEUR CUPPEN har en ikke helt overraskende vinder, Thor Rasmussen med 
96 point, nr.2 blev Niels G. Jørgensen med 85 point, nr.3 blev Michael Lorentzen med 80 
point, der er blandt de 10 bedst placerede 3 jyder med Eskild Pedersen, Hjørring som nr. 
4.   Kurt Pedersen blev nr. 9, og en ny Skagbo som nr. 10 er Anders Wolff. Tak til alle der 
deltog i AMBASSADEUR CUP 2006. 



Fremtiden kan man kun gisne om, men Dansk Havfisker Forbund vil også i fremtiden 
prøve at samle lystfiskere med hovedvægten lagt på fiskeriet på havet. 
 
Niels Rasmussen har valgt at trække sig som sekretær i D.H.F. der vil blive et tomrum 
efter Niels, han har lagt et kæmpe arbejde i det at være sekretær i et aktivt Forbund som 
D.H.F. tak for dit store arbejde.  

 
Jeg ser med den bestyrelse der er for nuværende ingen grund til bekymring for fremtiden, 
alle udvalg fungerer godt, men lidt malurt skal der måske til, og det er juniorerne, hvor er 
de henne, det er jo trods alt dem der skal drive lystfiskeriet videre, det er en opfordring til 
div. foreninger om at promovere ikke kun fiskeri i D.H.F. regi men også havfiskeri lidt 
mere, det er jo også i deres egen interesse at foreningslivet ikke går i stå.  

 
Til slut en tak til sponsorer, redaktøren af DHF-Bladet, bestyrelsen, deres familier, og alle 
medlemmerne af D.H.F., uden medlemmer ville der ikke være noget Dansk Havfisker 
Forbund. 

 
Det er nu op til Generalforsamlingen at behandle Formandens Beretning, og forhåbentlig 
godkende denne. 

 
På bestyrelsens vegne 
Finn Ørskov Larsen, Forbundsformand.  Kastrup 17. jan. 2007. 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Thor Rasmussen, bl.a. vinder af Ambassadeur-Cuppen 2006. 
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Redaktionen meddeler. 
 
Fiskeri-kontrollens telefonnumre:       Blad Nr. 02 – 2005 side 22. 
 
Mærker og Emblemer DHF og EFSA:  Blad Nr. 01 – 2003 side 26. 
 
Danske Rekorder: Se vor hjemmeside 
 
Regler for Ambassadeur-Cuppen:       Blad Nr. 02 – 2004 side 22-23 

 

Husk vor hjemmeside 
www.danskhavfiskerforbund.dk 

 
 

Fangsrapporter og Rekordformularer. 
 
Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske 
rekordfisk i A4 format kan rekvireres via e-mail eller telefonisk fra 
redaktionen. (Se blad nr. 1-2007 side 12 - 13, samt hjemmesiden) 

 

Klubbernes Hjemmesider. 
Vi opfordrer vore medlemsklubber til at meddele os adresserne på 
deres  hjemmesider, så vi kan tilføje dem som links på DHF’s hjem-
meside, og ligeledes meddele om klubben er interesseret i at vise 
DHF - Bladet på klubbens hjemmeside. Se f.eks. Neptun og Skagen 
_________________________________________________________________ 

 
Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til 
tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. 
Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent 
senest 30.11. vil ikke modtage DHF-Bladet pr. 01.01. 

Så husk det nu! 
 
Redaktionen efterlyser klubblad fra en hel del af vore klubber. 
DHF opfordrer klubberne til at sende et eks. af klubbens blad 
eller medlemsinformation til DHF’s formand og redaktør. 
  

Deadline for stof til DHF-Bladet er:   1.3., 1.6., 1.9. og 1.12. 
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Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD 
fra Helsingør  

Tlf.: 43690339 – Mobil: 20844123 
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Stillingen i Ambassadeur-Cuppen 2007 
 

 
 
 

- 16 - 
www.danskhavfiskerforbund.dk 

1 Dansk Havfisker Forbunds Pokalstævne Ajourført den: 21-03-2007
2 Roskilde Havfiskefestival Protest skal ske før: 15-04-2007
3 Hvidovre Cup Protester og eventuelle 
4 Skagen Havfiske Festival - DM i Fri line rettelser til klub/by sendes til:
5 Nordjysk Mesterskab Niels Rasmussen
6 Saltvandspokalen - Klubmesterskabet Dagmarsgade 36, st. th. - 002
7 TorskeCuppen 2200  København N
8 Danske Mesterskaber - Light line nra@bladkompagniet.dk
9 Fladfiskecuppen 4 bedste resultater tæller

Navn Klub/by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Maks. 4
1 Jan Godsk BG Bank 8 18 26 2

2 Allan Riboe HSLF 12 13 25 2

3 Kell Pedersen 20 20 1

4 Michael Lorentzen ØLK 20 20 1

5 Frank Larsen 19 19 1

6 Martin West 19 19 1

7 Jakob Hein 18 18 1

8 Anders Wollf Skagen 17 17 1

9 Anker Henriksen 17 17 1

10 Finn Larsen Flyvefisken 16 16 1

11 Henning Krøier 16 16 1

12 Cees Vader BG Bank 15 15 1

13 Jan Christensen 15 15 1

14 Johan Persson 15 15 1

15 Kim Riboe HSLF 14 14 1

16 John Pedersen 13 13 1

17 Johan Steffensen 13 13 1

18 Stig Ola Andersson 13 13 1

19 Benedikte Havemann 13 13 1

20 Tonny Jensen HSLF 9 3 12 2

21 Svend Åge Madsen HSLF 11 11 1

22 Brian Ahlers 10 10 1

23 Kurt Andersen 9 9 1

24 Oleg Drozdov 9 9 1

25 Tommy ??? 7 7 1

26 Teddy Kannegård 7 7 1

27 Jorge Torres 7 7 1

28 Kenn Corneliusen 7 7 1

29 Brian Svensson 7 7 1

30 Per Spar 6 6 1

31 Ole Flex 5 5 1

32 Erik Larsen 4 4 1

33 Bernt Hansen HSLF 3 3 1

34 Thor Rasmussen Greve 3 3 1

35 Thomas Nilsson 3 3 1

36 Jan Høber 2 2 1

37 Rene Lorentzen ØLK 1 1 1

38 0 0

39 0 0

40 0 0



Roskilde Havfiskefestival den 18. marts 2007 
 
Roskilde Sportsfiskerklubs 43. Havfiskefestival fandt traditionen tro sted den 3die 
søndag i marts. Vejrguderne var ikke på klubbens eller deltagernes side denne 
søndag morgen. Vind og regn var det eneste der var nok af.  Der var mange der 
valgte at blive hjemme under den varme dyne, vejrudsigten var også meget slem 
for resten af dagen. Jeg var bådleder på Sværd og kunne se at alle de dygtige 
havfiskere, bl.a. danmarksmester Thor Rasmussen var kommet bevæbnet til tæn-
derne med grej herunder en masse børsteorm. Det skulle vise sig at være en god 
ide da vandet var så uklart at fiskene ikke kunne se hverken pirke eller ophænge-
re. På slaget otte sejlede vi ud af havnen og stævnede mod nord sammen med 
Nadia. Første stop var Lappen og der blev straks fanget nogle små isinger, men 
ingen torsk. Det gik så videre mod nord og næste stop gav flere ising og mange 
små torsk. Jan Christensen, Greve, var den første der fik en fisk over målet, en 
pæn ising på den rigtige side af de 30 cm. Han fik en stor torskepirk, skænket af 
Lystfiskerhjørnet, som præmie. Resten af formiddagen kom der jævnligt fisk på 
dækket, men de fleste var dog for små. Ved 10 tiden skete det utænkelige, der 
blev landet en torsk på 46 cm, endda fanget på en blank pirk. Kl. 11,30 blev der 
skiftet side og jeg kunne se at der var fanget en del gode rødspætter langt over 
de 27 cm, der var mindstemålet for ising, skrubbe og rødspætte.  
Michael Lorentzen havde nu ved sideskiftet nogle pæne fladfisk og i løbet af an-
den halvleg fik han både 2 hvilling og 2 torsk op i kurven, så han lå i en klar vin-
derposition på Sværd og kunne måske også vinde hele festivalen. Vi vidste dog 
ikke hvad de andre havde fået så vi måtte vente til vi kom i land. Der var ikke 
nogen der klagede, da vi endelig sejlede hjem, de fleste var formodentlig rigtig 
trætte, det havde jo været en meget hård dag på Sundet. 
Indvejningen gik meget hurtigt, da der jo ikke var fanget så mange fisk. Der var 
kun ca. 60 der vejede deres fangst ind. Det viste sig hurtigt at medefiskerne på 
Sværd havde fisket bedst af alle og Sværd var derfor klart bedst i skipperkonkur-
rencen med Havlit og Hanne Berit på de næste pladser. 
 
Nr. 1 og vinder af Roskilde Havfiskefestival var bedste mand på Sværd, Michael 
Lorentzen med 8 fisk og 45 point. Han fik både guldmedalje, vandrepokal, en hav-
tur med Havlit samt en check på kr. 5.000.  Nr. to blev Martin West der fik sølv-
medalje, Egon Riis’s mindepokal, en havtur med Havlit samt en check på 3.000kr. 
fra Søren Piil. Han fangede en torsk på ca. 3,5 kg. Nr. 3 blev Jan Godsk, der fik 
bronzemedalje, en vandrepokal, en havtur med Bonito samt en check på 2.000kr. 
fra Roskilde Bank. 
Keld Gadusen var manden der råbte vinderne op og det gik hurtigt med at dele 
alle præmierne ud. Der blev alt i alt indvejet 114 fisk der tilsammen vejede 54 kg, 
det laveste resultat i festivalens historie. 
Vi håber på bedre vejr næste år, det kan næsten ikke blive værre. 
 
Palle Frese, Roskilde Sportsfiskerklub. 
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4 andre af vinderne i Ambassadeur-Cuppen 2006. 
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Bulefiskeriet.  
Indlæg af Fritz Thomas. 

 
Siden mit personlige svar på Gorm Siigers indlæg i sidste nr. af DHF-Bladet, nr.  
1 - 2007, er der unægtelig sket en del i emnet ”BULEFISKERI”.  
 
Allerførst vil jeg dog lige sige til de, der mener at mit svar til Gorm var en utillade-
lig påstand om Gorms sindstilstand, ja nogle af dem udbredte endog deres opfat-
telse til andre uden at finde det nødvendigt at henvende sig til mig, der måtte høre 
det ad omveje, og at jeg da dette blev mig bekendt, straks ringede til Gorm for at 
sige undskyld, hvis jeg på nogen måde havde generet ham ved mit svar. Gorm 
forsikrede mig at han ikke havde opfattet mit svar på nogen måde nedladende. 
Gorm og jeg har kendt hinanden i næsten 40 år, og som han sagde -” du kender 
mig og ved hvordan jeg er, og det kan ingen lave om på, ikke engang du”. 
 
Til de der ikke har læst Gorms indlæg og mit svar vil jeg sige, gør det. Men i sin 
enkelthed går det ud på at Gorm og nogle fiskevenner fra Sorø ikke vil deltage i 
DHF’s Pokalkonkurrencer når de kun fiskes ved drivfiskeri. Han foreslår at man 
kan lave en overgangsløsning hvor den gældende regel om krogning foran bager-
ste gældekant håndhæves. Mit svar går ud på at fortælle hvorfor torsken står i bu-
ler, og hvordan ”bulefiskeriet” gennemføres, for derefter at redegøre for, hvorfor 
jeg finder denne fiskemetode uetisk og umoralsk. 
 
Som det kan læses andet sted her i DHF-Bladet har Elida Fishing udsendt en 
meddelelse, hvor de bekendtgør at de stopper bulefiskeriet. Danmarks Sports-
fisker Forbund har i marts nr. af forbundets blad Sportsfiskeren en artikel om 
dette og omtaler også hvorledes bulefiskeriet udføres. 
 
Sportsfiskerforbundets formand, Verner W. Hansen, udtaler i artiklen, at denne 
form for bulefiskeri i høj grad er kritisabel og uetisk, hvilket jeg personlig, og 
mange andre, er fuldstændig enige i. Verner W. Hansen siger videre, at det i 
sidste ende er op til den enkelte lystfiskers moral, hvordan han dyrker sit fiskeri, 
så længe lovgivningen overholdes.  
 
Og her er det så at jeg mener, at der er fare for at dyreværnsforeninger og lig-
nende organisationer, når de for øje på resultatet af denne fiskemetode, og  som 
jeg påpeger i mit svar til Gorm Siiger i DHF-Bladet nr. 1 - 2007, vil betegne fiske-
metoden, som bevidst dyrplageri, og det er i hvert fald ikke lovligt. 
 
Det jeg mener er, at hvis der ikke gøres noget for at stoppe denne form for fiskeri, 
er der stor fare for at torskefiskeriet ad lovgivningens vej helt stoppes i en kortere 
eller længere periode, og hvad gør vi så?? -Ja den tid den sorg-, siger nogle af de 
mest kyniske, og det gælder både lystfiskere og skippere på nogle af lystfisker-
bådene, men det kalder jeg umoralsk, kortsigtet og ikke gennemtænkt. 
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DHF’s Pokaltur 2007. 
 
Så er det tid til at tage hul på sæsonen igen, og traditionen tro er det DHF´s årlige 
pokaltur søndag d. 4 februar. Adskillige storme havde hærget igennem landet det 
meste af januar, og Fiskeriet havde været meget sløjt med en del aflysninger, 
som følge deraf. Jeg havde haft en del kontakt med skipper Carsten på Havlit det 
meste af januar, og han kunne fortælle at fiskeriet var langt fra stabilt. 1 februar 
var der kun blevet landet omkring 25 målere på ”torsk over 10 kg” fra de skibe der 
sejler fra Helsingør, og der havde generelt ikke været særligt mange fisk. Uklart 
vand samt kraftig strøm havde været en af årsagerne til det dårlige fiskeri, ifølge 
nogle af skipperne. 
Det var med bange anelser Eskild Pedersen og jeg kørte over mod Sjælland, lør-
dag morgen. Snakken gik jo fra første sekund, om fiskeriet, og om man havde 
hørt de sidste meldinger fra Øresund. De første sms beskeder tikkede ind ca. 
kl.10 ind fra havlit, og det var ikke lovende. Ingen fisk de første mange timer, og 
dagen endte op med en bette pjevs på ca. 400 gr. til at helt skib. Eskild havde 
meget klogt bestilt lidt sandorm til turen, hvis nu kastefiskeriet ikke virkede. For 
første gang nogensinde i DHF historie var konkurrencen lavet om til en ren driv 
fiskeri. Dvs. at der ikke måtte stoppes på buler og fiskes. Vi lagde mange planer 
på turen over, og det endte jo også med at jeg bestilte nogle pakker sandorm. 
Men først var der DHF´s årlige generalforsamling som skulle afholdes lørdag 
aften. Ny formand i Danskhavfiskerforbund blev i øvrigt Eskild Pedersen fra  
”Frederikshavn havfiskeklub”  
Vækkeuret ringer meget tidligt søndag morgen Kl. 04.45. Ingen problemer med at 
komme op. Årets første konkurrence, og en fiske tur på havet er noget der kan få 
en op. Vi skulle meget gerne stå på havnen kl.6. Så vi kører fra Valby efter en 
hurtig kop kaffe. Vi er ikke de første på havnen, og parkerings pladsen er allerede 
godt besat. 118 deltager har meldt sig til i år. Alle i håb om at vinde konkurrencen. 
Det er altid spændende at starte på en ny sæson. Man går med en indre uro, og 
tanker om hvordan man nu skal slå de andre, og måske gøre sidste års resultat 
lidt bedre. Vi må vente lidt på Havlit, da den ligger på den anden side af havnen. 
Imens får vi hilst på gamle og nye fiske venner, og snakken går lystigt om tidligere 
konkurrencer. 
Havlit er langt om længe kommet frem til kajen. Vi kommer hurtigt ombord og for 
trukket lod om pladserne, så vi er klar til afgang kl. 0700. Ombord bliver det sidste 
gjort klar. Ikke fordi det var så vildt i dag. Men kaste grejet og en let pirk rigges til, 
og et enkelt ormetackel rigges til på en anden stang.  Jeg er hurtigt færdig, og 
lister op til Karsten med en kop kaffe. Han var ikke specielt glad for situationen, 
da det virkeligt var ringe derude. Men vi håbede da begge, at der måske var lidt 
liv derude, og at de var i bide humør. 
Vi sejler ud præcis kl. 7 og sejler straks sydover på danske siden. Vi ligger os i 
renden imellem Disken og Danmark. Vi prøver lidt på forskellige pladser, hvor der 
er lidt at se på ekkoloddet. Der er sådan set masser af fisk at lodde. Mest sild, og 
lidt der godt kunne ligne torsk. Jeg vil ikke uddybe fiskeriet nærmere, men det var 
virkeligt svære forhold derude. Der kom ganske få fisk ombord de første mange 
timer i form af små torsk der ikke kunne holde mindstemålet.  



Men jeg holdt modet oppe og havde snart kastet min Wiggler pirk ud 50 gange. 
Jeg var små småt begyndt at overveje at skifte til orm. Ikke fordi at dem der 
fiskede med orm fangede noget. Men lige med et får jeg et godt hug over bunden, 
og herlige rusk forplanter sig i stangen. En pæn torsk på 3,25 kg må lade livet. Så 
var jeg hurtigt foran på båden.  
Der skete ikke meget de næste mange timer, og jeg gjorde nu alvor af orme fiske-
riet. Det var svære forhold, og der måtte 300 gr på for at få det til at køre nogen-
lunde. Der går længe før der sker noget. Små nyk som at svære at mærke med 
det tunge lod, men det lykkes at fange den første hvilling på ca. 200 gr. Desværre 
er det jo kun vægt der tæller i denne konkurrence. Men lidt har jo også ret. 
Det går sløjt til alle steder på båden. Mange har ikke fange noget, og kun ganske 
få har fået en torsk som lige kan holde de 45 cm, som er mindstemålet i konkur-
rencen. Der er flere ombord der fisker med orm. Vi er nogle stykker der er heldige 
at fange lidt på vores agnede kroge., men mange er alt for små og kommer hurtigt 
tilbage i deres rette element. Tæt på Helsingør havn, har jeg 4 gode nedslæb, 
hvor der er fisk alle 4 gange, alle fiskene er store nok. Isinger og Hvillinger, Ikke 
ringe. Desværre sejler vi fra pladsen, da ingen andre ombord fanger noget, og 
nogle har sågar opgivet. 
Dagen er ved at gå på hæld, og der kommer ikke flere fisk ombord. Skipper ringer 
en sidste gang med klokken, og vi sejler stille og roligt tilbage til statshavnen. 
Indvejningen ombord er hurtigt overstået, og flere vælger at ikke veje ind, da de 
kun har en enkelt lille ising. Jeg nåede at fange 1 torsk, 3 isinger og 3 hvillinger. 
De andre deltagende både ligger også til kaj, og de har også haft det samme 
dårlige fiskeri, selvom de havde ligget på andre pladser i Sundet. Vi venter 
spændt på at resultatet bliver regnet sammen inden præmie overrækkelsen, og 
vente tiden bliver brugt til at høre om dagens magre resultat fra de andre 
deltagere. 
Vinder af dette års pokaltur bliver Keld Pedersen med 7 kg fisk. Nr.2 Frank 
Larsen med 5,1 kg fisk. Nr.3 Jacob Hein med 5,1 kg, og jeg selv endte på en 4 
plads med 4,3 kg. Igen var der flotte grej præmier til de 15 bedst placeret. 
 
Anders Wolff 
_________________________________________________________________ 
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Top 10 - liste over fisk fanget i udenlandske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer, på ferie eller kortere ophold

Navn Art Vægt Klub Sted Dato
1 Niels Rasmussen Black Marlin 147,42  Scandinavian Tuna Club Zihuatanejo, Mexico 12-02-2007
2 Bo Larsen Black Marlin 140,00 Fiskeklubben BG Bank Watamu, Kenya 01-02-2007
3 Niels Rasmussen Blue Marlin 108,86 Scandinavian Tuna Club Zihuatanejo, Mexico 17-02-2007
4 Bo Larsen Black Marlin 80,00 Fiskeklubben BG Bank Watamu, Kenya 29-01-2007
5 Niels Rasmussen Striped Marlin 80,00 Scandinavian Tuna Club Watamu, Kenya 30-01-2007
6 Paul Huntingford Striped Marlin 80,00 Fiskeklubben BG Bank Watamu, Kenya 30-01-2007
7 Bo Larsen Striped Marlin 75,00 Fiskeklubben BG Bank Watamu, Kenya 02-02-2007
8 Paul Huntingford Striped Marlin 50,00 Fiskeklubben BG Bank Watamu, Kenya 29-01-2007
9 Paul Huntingford Blue Marlin 50,00 Fiskeklubben BG Bank Watamu, Kenya 01-02-2007

10 Kristian Tandberg Sail Fish 43,09 Fiskeklubben BG Bank Zihuatanejo, Mexico 13-02-2007

Fangstrapporter sendes til: Niels Rasmussen, Dagmarsgade 36, st. th. lejl. 2, 2200 København N



Mit livs fisk 
 
Tirsdag morgen mødes vi med Magni på Vestmanna havn kl. 09. Inde i havne-
bassinet lå en hale fra en sildehaj på ca. 100 kg og lige uden for havnen var der 
på langline fanget en haj på over 200 kg for en uge siden, hvis vi ikke havde haj-
feber så fik vi det nu. 10 min uden for havnen satte vi 3 stænger med død agn, 
som vi slæber efter båden i en afstand af 50 m. vi trak rundt i en times tid i den 
flotteste natur, imens Magni blev pumpet for informationer. Efter en tid begyndte 
vi at slappe mere af, og kunne begynde og nyde naturen. Der var ingen bid det 
første sted, så vi flyttede os ned igennem Vestmanna sund. Undervejs til næste 
sted opdagede vi en stor hvid ting inde i vandkanten, det viste sig og være en død 
hval. Det næste sted lå vi og drev med agnene under balloner mens vi fiskede 
efter ny agn. Der var en smule små torsk på 1-2 kg lige den rigtige størrelse til 
agn, ellers var det begrænset hvad der var af fisk. Vi forsøgte en del steder resten 
af dagen, og alle steder er der en rivende strøm og vi ligger tæt på fjeldet, som 
indikere at det virkelig er en hurtig rovfisk vi er efter. Selvom vi fisker til  efter 
solnedgang er vi ikke heldige og komme i kontakt med en haj. 
Natten til onsdag havde det været rigtig koldt, så Magni havde problemer med at 
få gang i motoren, men efter et par timers forsinkelse kunne vi sejle ud af havnen 
i et pragtfuldt vejr. Det første sted vi forsøgte var omkring øen Hestur, her løb der 
en kraftig strøm på 8 knob så fik vi bid her ville det ikke gå stille af sig, det fik vi 
desværre ikke. Det næste sted faldt bunden brat fra 17m til 40m og strømmen 
kværnede rundt, perfekt sted for en sildehaj at jage, men ingen hjemme i dag. I 
mens vi drev med vores agnfisk på slæb, pirkede vi lidt og fangede en lille torsk 
og 4 store kongetobis. Det var sidst på eftermiddagen vi lå midt i en kraftig sne-
byge, det var blæst op og Tommy var begyndt og få det skidt, vi frøs og 2 liner var 
kludret sammen, på det tidspunkt tror jeg at troen på en sildehaj var meget langt 
væk. Jeg stod og rullede min line ind da Theis pludselig råbte, ”en haj en haj, 
Hansen du har en haj”. En stor haj står 10m fra båden en halv meter under over-
fladen og kikker ondt på den gule ballon, da den finder ud af at det ikke er noget 
spiseligt forsvinder den i en kæmpe hvirvel.  Nu var der vild aktivitet på båden, 
Magni ankrede båden op, vi får kludret linerne ud og får dem sat igen, og noget 
frisk rubbi-dubbi i vandet. Theis havde lige firet den sidste ballon ud og sat stan-
gen da den flexer fuldstændig, og hjulet begynder at hyle hysterisk. 10 sek. sene-
re er ankertovet sluppet og vi driver efter hajen som nu befinder sig langt over 
100 m væk. Langt ude kommer der en rygfinne til syne og Magni skyder den til 
omkring små 100 kg, når sildehajer kommer op så hurtig så er det som ofte min-
dre fisk. Da det jo var en mindre fisk afslog jeg tilbudet om kampbælte og skulder-
harness. Den første halve time svømmede hajen støt og rolig væk fra fjeldet og 
ud mod dybere vand, og vi følger stille efter. Efter små 3 kvarter kalder jeg på 
Magni for at høre dybden og om der er noget på bunden den kan sætte sig fast i, 
for jeg har ikke mærket noget til fisken i 10 min selv om jeg lægger maksimum 
pres på grejet. Magni griner og siger dybden er 100m og hajen leger bare med 
mig. Hajen er åbenbart blevet træt af og lege, for med et tager fanden ved den og 
linen forsvinder i en frygtelig fart. Jeg kikker ned og til min store gru kan jeg se 
bunden af spolen, der er mindre end 30m line tilbage på hjulet. Jeg råber og skri-



ger til Magni som farer ind og får båden i gear og sejler efter fisken, det var lige 
lidt for tæt på efter min smag. Efter det udløb er hajen mere medgørlig og kom-
mer roligt med op, dog skal der kæmpes for hver meter og mine arme er ved at 
syre til. Bedst som jeg føler jeg har overtaget, snupper hajen lige 75m line med 
fuld bremset hjul og står igen ved bunden. Efter yderlig 20 min fight bryder hajen 
endelig overfladen som er et tegn på træthed, der er langt mellem ryg og halefin-
ne og skippers bud lyder nu på ca. 160 kg. Jeg er fuldstændig smadret efter 1½ 
times hård fight, men gi’r den en sidste kraftanstrengelse for at presse hajen de 
sidste meter ind til båden. Så sker det værst tænkelige, stangen knækker lige 
over hjulet. Da tror jeg at mit livs fisk er væk. Utroligt nok er sildehajen stadig på, 
og de sidste meter bliver fightet på hjulet indtil Tommy og Magni kan få fat i wiren 
og gaffe fisken. Der ved bådsiden ligger nu en fisk så kæmpestor at det er svært 
og holde tårerne tilbage. Jeg sidder og ser til mens de andre mosler med fisken, 
jeg må ærligt indrømme der ikke er mere krudt tilbage i mine arme. Godt halvan-
den time tog det fra fisken huggede til den lå ved båden og vi er drevet 6 mil. 
Vi sejler til nærmeste havn og får hjælp til at få hajen op båden inden vi sejler til 
vores udgangshavn. Magni siger ikke så meget, men at dømme ud fra hans blik 
er denne fisk vist noget speciel. 6 mand skulle der til for at hive hajen op på land 
og op på en trailer som skal fragte den ind til Torshavn. Da vi kommer ind til 
Torshavn er der samlet en lille skare af lokale, der bliver gættet på vægten og der 
bliver nævnt alt fra 160 kg til 200 kg, der er sågar en som nævner verdensrekord. 
Jeg går lidt i baggrunden og følger det hele lidt på afstand, jeg har stadig svært 
ved at fatte hele begivenheden. Verdensrekord var det ikke, men rigtig tæt på, 
faktisk kun 7 kg fra. 222 kg og 264 cm, ny færøsk og skandinavisk rekord og den 
næst største sildehaj fanget på fiskestang i verden.  

 
 

 
 

Henrik Hansen, Skjern, Medl. Farum Lystfiskerforening, med sin sildehaj. 
Fanget på Færøerne den 7. feb. ved Kirkebynæs. 
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MEDDELELSE FRA ELIDA.FISHING.DK (9. 2. 2007) 
  

VI MELDER FRA PÅ "BULE" - FISKERIET PÅ ØRESUND OM 
VINTEREN 

  
Da vi efter flere år i træk oplever at komme i havn med betydeligt flere fisk fanget 
på "drivefiskeri" flotte fisk i 2-8 kg. klassen og et stigende antal kunder der pointe-
rer at de ikke vil på "bulefiskeri" fravælger vi fremover denne for fiskeri. Dog er det 
valgfrit ved charter af hele skibet. 
 
Vi har førhen delt vores kunder, så de der vil drivefiske kom på de "store" både Antares og 
Havstrygeren, og de der ville "bule" fiske kom på de "små" både Arresø og Hanne-Berit, 
men altså fremover vil alle bådene kun drivfiske om vinteren.  
For uforstående skal lige nævnes de to former for fiskeri: 
  
BULE FISKERI : Når hun torskens rogn er ved at være gyde klar samles de ofte i 
større el. mindre stimer, dette ligner en "bule " på bunden, set på et ekkolod: Skip-
peren sejler meget og leder efter sådanne en "bule" på denne form for fiskeri, han 
stopper båden så han er sikker på at det grej folk sender ned, rammer lige i den-
ne bunke af torsk der er omgivet af mindre hanner. Her efter er det op til fiskeren 
at bringe den ofte fejlkrogede fisk op uden at tabe den igen. 
  
DRIVEFISKERI : er kort og godt noget med at skipperen finder en stime sild, en 
stenbunke eller en skrænt hvor der findes den form for fisk man nu en gang er 
interesseret i. Skipperen placerer båden således at den deles op i en kaste og 
pirke side, og fiskeren kaste- eller pirkefisker som han nu har mest lyst til. Dette 
afstedkommer mere fisketid, for lystfiskeren og tendensen viser at det giver flere 
fisk. Med dette ikke sagt at der ikke kommer store torsk på dækket, men antallet 
af disse er mindre og vel at mærke hører det til sjældenhederne at fisk fanget 
under denne form for fiskeri er fejlkrogede. 
  
Bulefiskeriet er blevet vanskeligere de seneste år. 
Om det er fordi der er færre torsk der gyder i Øresund eller hvad der spiller ind, 
skal jeg lade være usagt, men generelt er der rigtigt mange torsk i Øresund. Der 
er ikke umiddelbart noget der tyder på at den bestand der holder til i Sundet er 
blevet mindre set på årsbasis. Om sommeren oplever vi jo et sandt eldorado af 
torskefiskeri, torsk på mellem 1 og 5 kg., så det virker ikke som om bestanden er 
truet. Blot virker det som om der er færre af de store gyde torsk, men det kan 
være vejret der spiller ind her. Men vi oplever så godt fiskeri ved at drive, at det er 
ikke sjovt som skipper at sejle, og sejle og sejle en hel dag for at få, måske 2 eller 
4  fisk (til ca. 20 mand) på dækket, i kampen for at få en rigtig stor med op... når 
ens kolleger ligger og fanger måske 60 -100 torsk ved at drive mellem sildene, 
eller på andre udvalgte steder. 
Vi kan heller ikke sige os helt fri for at tænke lidt frem i tiden... 
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Det er blevet vanskeligere at få ordentlige fiskeforhold til at dyrke "bulefiskeriet". 
Reglerne for sejlads i trafikseparationen gør det næsten umuligt at sejle lovligt og 
fiske samtidigt, og for ikke at være med til at fremprovokere et totalt fiskeforbud i 
dette område er det også medvirkende til at vi melder fra på dette område. 
  
Det er også svært IKKE at se det umoralske i at jage fisk der samler sig i buler for 
at gyde, og så gå koncentreret efter dem på disse steder. 
  
Det kan måske være svært at forstå at jeg som "gammel" bulefiskeskipper siger 
sådan... men som tiden har ændret sig, bl.a. med hensyn til mange flere både, 
specielt de supereffektive joller, der er meget skrappe til at snurre rundt og få 
stoppet hurtigt oven på disse "buler" og det sammenholdt med snakken om truet 
torskebestand osv. gør at jeg syntes at det måske var godt om de (torskene) fik 
lidt fred til at gyde og dermed opbygge bestandene... 
  
Med håb om forståelse for synspunktet og om at vi kan bevare fiskeriet i Øresund 
som et frit og ureguleret fiskeri mange år fremover, ønsker jeg naturligvis alle lyst-
fiskere et godt fiskeår. 
Peter Øllgaard, ELIDA.FISHING.DK 
______________________________________________________ 
 
Den 43. Roskilde Havfiskefestival, v/Cees Vader, sekretær DHF. 
 
Hvordan bliver vejret? Det tror jeg var det emne alle deltagere havde mest på læ-
berne, i dagene op til konkurrencen. DMI prognosen var hagl, sne og regn, med 
storm fra SV. Det blev faktisk en fin dag på havet, solen kom frem, afvekslende 
med lidt regn og hagl. Vinden var omkring 15 – 18 m/s, som ikke er så farlig på 
Øresund. Desværre var fiskeriet dårligt. Nogle af bådene kom ind med mindre 
end 10 fisk som kunne indvejes, og dette med 30 deltagere ombord; surt sjov. 
Bedste båd blev Sværd, med Michael Lorentzen som endelig vinder af Festivalen. 
Michael kunne indveje 8 fisk som gav totalt 45 point. Nummer 2 havde kun 1 fisk 
til indvejning, men fisken var 3000 Kroner værd, som var præmien til anden plad-
sen. Torsken var også den største med 3,4 kg renset vægt. Mange af deltagerne 
fangede fisk over det lovlige mindstemål, men til indvejning skulle alle fladfisk væ-
re mindst 27 cm, hvilling 30 cm og torsk 45 cm. Det var dels forklaringen på at der 
blev indvejet så lidt fisk. Jeg talte med Michael Lorentzen og han mente han hav-
de kunnet indveje mindst 20 fisk, hvis de lovlige mindstemål var gældene. Selv 
vejede jeg 2 isinger ind, men fangede 12 fisk, som havde det lovlige mindstemål 
og det var lige sådan for mange andre. Men konkurrencereglerne er ens for alle.   
Hvad man kunne lære fra denne konkurrence var, at det er vigtigt at være forbe-
redt på lidt af hvert, når torsken ikke er hjemme, skal man jo finde på noget, for at 
fange de fisk der er. De garvede fiskere og skippere som jeg talte med gav stor-
mene skylden for det dårlige fiskeri. Jeg er sikker på det bliver bedre til næste års 
konkurrence, det kan næsten ikke blive dårligere. 
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Hvornår er det nu at det blæser for meget ? 
 
Indlæg ved medlem nr. 3/1009 Martin Jensen Carretero, martin@carretero.dk 
 
Som nyt medlem af DHF vil jeg komme med et forslag til debat i DHF-bladet. 
 
Er der nogle regler for hvornår skipperne skal aflyse deres ture pga blæst. Jeg 
har stødt på flere indlæg på forskellige bådes hjemmesider. Her bliver der spurgt 
om de sejler ud i dårligt vejr. 
Hvis man går ind på DMI og ser at vinden for det pågældende område ser slemt 
ud og man kommer helt nede fra Lolland, så ønsker man ikke at løbe chancen for 
at tage forgæves afsted.... 
Samtidigt kunne det være rart at vide hvornår skipper ikke sejler ud. Så kan man 
måske på forhånd vælge de både, der vælger ikke at sejle ved den mindst angiv-
ne vindhastighed.... 
Jeg selv er en af de heldige der kan tåle lidt af hvert, men en af dem jeg fisker 
med kan desværre ikke tåle så meget, og blæser det over 12-13 ms, så bliver han 
helt sikkert "lettere" efter en fisketur, så der melder han fra... men det gør skipper-
ne som regel ikke, og så skal han alligevel betale... 
Som sagt så ved jeg godt at det er et omtåleligt spørgsmål, for der er mange der 
vil spille Tarzan og ikke melde fra, så hellere være søsyg hele tiden.... For det er 
desværre sådan at hvis man bliver søsyg, så er det i hvert fald ikke et klap man 
får på skulderen, nej tværtimod så bliver man mobbet. 
Men hvis skipper fra gang til gang skal bestemme sig for om han sejler eller ikke, 
så kan det jo være svært at afgøre om det er på grund af pengenes skyld han 
sejler eller for fiskernes... Og hvornår er det lige at det ikke længere er sikker-
hedsmæssigt forsvarligt at sejle ud.... 
Jeg ved godt at skibene er bygget forskelligt, så de også kan klare forskelligt vejr, 
men så bør skipper klart melde ud at hans båd kan klare XX antal ms. Der er en 
grænse for hvornår skipperne sejler ud, men det er kun skipperne der selv sætter 
grænsen.....Her skal det dog bemærkes at der er meget stor forskel på, om man 
"kan" sejle eller om man "vil" sejle... sikkerhedsmæssigt, og fiskerimæssigt. 
Jeg ved også at der er andre forhold end vindstyrke der spiller ind, vindretningen 
betyder også en del for om der sejles - specielt i de indre farvande. Der kan være 
stor forskel fra landsdel til landsdel. 
Eller er det sådan at når meterologerne direkte fraråder sejlads, så kan man 
aflyse ellers ikke ? 
 

Jeg syntes at vi mangler en klar holdning til dette. 
Så lad os nu få en saglig debat i gang, jeg tror at man vil blive overrasket over 

hvor mange der kommer frem med samme synspunkt... 
Der kunne evt. blive oprettet en afstemning inde på hjemmesiden. 

Det er noget der helt sikkert vil være nytænkende. 
MvH. Martin. - martin@carretero.dk 
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Fangstrapport til DHF. 
 
 
Sendes til:  Niels Rasmussen 

Dagmarsgade 36, st.th. 0002 
2200 København N. 

 
Senest 30 dage efter fangsten. 
 
Fangers Navn:__________________________________________ 
 
Adresse:_______________________________________________ 
  
Post-nr. og By:__________________________________________ 
  
Klubmedlem:___   Individuelt Medlem:___      Ferieophold:____ 
 
Klub:__________________________________________________ 
 
Medlemsnr.:____________ 
 
Fiskens art:_____________________________Vægt:___________ 
 
Dato for fangsten:______  Sted:____________________________  
 
Vidner til fangsten: 
 
1: ____________________________________________________ 
 
2: ____________________________________________________ 
 
Fangers underskrift:______________________________________ 
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10 stk. 
Kun  100,- 

Hvidovre  Sport 
Hvidovrevej 158  ,   2650 Hvidovre 
Tlf. 36 75 13 15 , Fax. 36 75 36 37 

 www.hvidovresport.dk 

Nu kun  449,Nu kun  449,Nu kun  449,Nu kun  449,----    

0.5 liter 
79,75 
 
0.75 liter 
89,75 
 
1.0 liter 
99,75 
 

KKKKineticineticineticinetic    
Neoprenwades Neoprenwades Neoprenwades Neoprenwades     
Lækker waders i 4,5 mm. 
Neopren. Med knæ-
forstærkninger og bryst-
lomme. 
Normalpris : 799,- 
 

Nu kun  399,Nu kun  399,Nu kun  399,Nu kun  399,----    

100 % vind-, vandtæt og åndbar vadejakke. Jakken har en 
velsiddende hætte, der let kan justeres til hovedet. Den har 
inderlomme, forstækninger på skuldre og albuer, store 
frontlommer, der let tager flue eller blinkbokse. Håndleden-
de er forsynet med vandafvisende velcro lukkesystem. 
En utrolig lækker jakke til en utrolig pris. 

 



 


