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Forbundsformanden har ordet, 
 
Lad mig starte med at meddele at vores kasserer Flemming 
Andersen er afgået ved døden. Flemming kæmpede en lang og 
sej kamp mod kræften, men tabte desværre til sidst. Læs Allans 
indlæg andet sted i bladet. 
Midsommeren er her allerede, og heksen er sendt til Bloksbjerg 
endog udstyret med GPS, så man var sikker på at hun kom det 
rette sted hen. 
Ambassadeurcuppen er på sit højeste, og jeg må sige, at der bli-
ver kæmpet om placeringerne i toppen og nedefter. 
Vi har jo lige haft to dejlige dage i Hirtshals med rigtig mange 
fisk. Jeg er af den helt klare opfattelse, at torskebestanden har 
fået et stort løft, ved at kvoterne for erhvervsfiskerne er sat ned, 
jeg kan ikke mindes vi har kunnet fange så mange fisk som vi 
gør nu i det nordjyske. 
I det sidste nummer af DHF bladet havde et af vore medlemmer 
indsendt et indlæg om: ”Hvornår blæser det for meget”. 
Det er et spørgsmål, der er svært at besvare. Det kan man ikke 
lave et skema over, da det er forskelligt fra sted til sted. Vindret-
ning i forhold til land, vindretning i forhold til strømretning, om 
vandet er koldt eller varmt. Der er stor forskel på om du sejler 
på Sundet, eller du sejler i Skagerak. De der er allerbedst til at 
vurdere det, er vore dygtige skippere der sejler turbådene, de 
kender farvandene, hvori der skal fiskes. Jeg har endnu aldrig 
oplevet, at der bliver taget chancer eller gået på kompromis med 
sikkerheden under sejlads med lystfiskere, for egen vindings 
skyld, lad mig slå det helt fast. Det er op til en selv at vurdere, 
om man vil med eller ikke, tag en snak med skipper, han kan 
sige hvordan sejladsen bliver - næsten. 
 
Hermed -  fortsat god sommer.   Eskild. 
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DHF´s kasserer er død. 
 

Det er med stor sorg at jeg må meddele at vor kasserer  
 

Flemming Andersen 
 
ikke er her mere, han har igennem mange år passet på vores 
penge, og altid været UTROLIGT pligtopfyldende, var der al-
tid når vi havde brug for ham og hans hjælp, selv det sidste års 
tid, hvor han var meget syg, havde jeg besøg af ham, mindst en 
gang om ugen, for at se om der var noget nyt med vores Tur-
lister osv. En utrolig ildsjæl. 
Flemming var en alsidig lystfisker, intet var for stort eller småt 
for ham, huskes skal også hans bog Natfiskeri efter Havørred. 
Dette viser lidt om hans mangfoldighed. 
 

Æret være hans minde. 
Allan Riboe. 
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Hvidovre Cup den 29. April 2007, Flemmings sidste fisketur. 



Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD 
fra Helsingør  

Tlf.: 43690339 – Mobil: 20844123 

 
 

 



 



Redaktionen meddeler. 
 
Fiskeri-kontrollens telefonnumre:        Blad Nr. 03 – 2007 side 11. 
 
Mærker og Emblemer DHF og EFSA:   Se vor hjemmeside 
 
Danske Rekorder:  Se vor hjemmeside 

Regler for Ambassadeur-Cuppen:   Se vor hjemmeside 
 

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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DHF’s turoversigt for år 2007-2008. 
 
 
 
 
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 
 

2008 
 
02. Februar DHF’s ordinære generalforsamling kl.:16:00 
  i HSLF,s lokaler i Hvidovre. 
 
03. Februar DHF’s Pokalstævne fra Helsingør  Amb.Cup 
  Tilmelding Hvidovre Sport. Tlf.: 36 75 13 15 
 
09. Marts Roskilde Havfiskefestival fra Helsingør Amb.Cup 
  Tilmelding P.Barklund 51234026 18:00 – 20:00 
 
27. April Hvidovre Cup fra Helsingør  Amb.Cup 
  Tilmelding Hvidovre Sport . Tlf.: 36 75 13 15 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
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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Fiskeridirektoratet, www.fiskeridirektoratet.dk   under 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
 
Afdeling  Telefon  E-mail/Fax 
 
Fiskeriinspektorat Nord: 
 
Nykøbing Mors 721805600   nyk@fd.dk 
Frederikshavn 721805600   frh@fd.dk 
Thyborøn  721805600  9783 2381 
Esbjerg  721805600  esb@fd.dk  
Hvide Sande  721805600  hvi@fd.dk 
Randers  721805600  ran@fd.dk 
   
 
 
Fiskeriinspektorat Øst: 
 
Roskilde  721805600  ros@fd.dk 
Rønne  721805600  nek@fd.dk 
Fredericia  721805600  fca@fd.dk 
  
 
 
 
Fiskerikontrol- og redningsskibet Havørnen, hjemsted Nexø: 
 
Havørnen  3020 3516  hav@fd.dk 
 
Fiskerikontrol- og redningsskibet Nordsøen, hjemsted Esbjerg: 
 
Nordsøen  3026 3681  nso@fd.dk 
 
Fiskerikontrol- og redningsskibet Vestkysten, hjemsted Thyborøn: 
 
Vestkysten  3024 7250  vest@fd.dk 
 
Fiskerikontrolskibet Havternen, hjemsted København: 
 
Havternen,  7218 5940 
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          Stillingen i Ambassadeur-Cuppen - 2007
1 Dansk Havfisker Forbunds Pokalstævne Ajourført den: 20-06-2007
2 Roskilde Havfiskefestival Protest skal ske før: 10-07-2007
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 

- der er slettet "dårlige" resultater

Navn Klub/by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

1 Thor Rasmussen Greve 18 26 20 14 78
2 Niels Godsk Jørgensen Farum 16 27 15 19 77
3 Cees Vader BG Fisk 15 28 19 12 74
4 Jan Christensen Greve 15 15 18 16 64
5 Michael Lorentzen ØLK 20 22 20 62
6 Brian Ahlers 10 19 29 58
7 Jan Godsk BG Fisk 18 8 16 9 51
8 Eskild Pedersen Frederikshavn 13 24 10 4 51
9 Carsten Christensen Skagen 30 15 45
10 Mette Stenbroen Skagen 12 14 18 44
11 Allan Riboe HSLF 12 13 11 4 40
12 Søren Kristensen Frederikshavn 25 6 7 38
13 Michael Andersen BG Fisk 9 23 32
14 Brian Svensson 7 7 17 31
15 Helge Rømer Frederikshavn 6 13 11 30
16 Kurt Pedersen Frederikshavn 21 9 30
17 Svend Åge Madsen HSLF 11 5 2 6 24
18 Jan Lund Skagen 7 3 13 23
19 Anders Wollf Skagen 17 2 1 2 22
20 Siegfreid Eiserbeck Tyskland 20 20
21 Frank St. Larsen Holbæk 20 20
22 Kell Pedersen 20 20
23 Lars Lauenborg Skagen 19 19
24 Frank Sk. Larsen Kgs. Lyngby 19 19
25 Martin West 19 19
26 Frank Molbjerg Sæby 11 8 19
27 Morten Bøhm Sæby 9 10 19
28 Jan Østergaard Nielsen Tommerup 18 18
29 Jakob Hein 18 18
30 Brian Lorentzen ØLK 17 17
31 Per Houmann Sæby 17 17
32 Leif Lange KMD 17 17
33 Anker Henriksen 17 17
34 Svend Eik Jørgensen HSLF 16 16
35 Finn Larsen Flyvefisken 16 16
36 Henning Krøier 16 16
37 Willy B. Hansen Skagen 15 15
38 Johan Persson 15 15
39 Kaj Pedersen Frederikshavn 10 4 14
40 Torben D. Nielsen Århus 14 14
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          Stillingen i Ambassadeur-Cuppen - 2007
1 Dansk Havfisker Forbunds Pokalstævne Ajourført den: 20-06-2007
2 Roskilde Havfiskefestival Protest skal ske før: 10-07-2007
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 

- der er slettet "dårlige" resultater

Navn Klub/by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

41 Rolf Sørensen HSLF 14 14
42 Kim Riboe HSLF 14 14
43 Rasmus Pedersen Frederikshavn 13 13
44 John Pedersen 13 13
45 Johan Steffensen 13 13
46 Stig Ola Andersson 13 13
47 Benedikte Havemann HSLF 13 13
48 Erik Olsen 12 12
49 Torben Hansen HSLF 12 12
50 Tonny Jensen HSLF 9 3 12
51 Kasper Ottesen 11 11
52 Jens Ørsted 10 10
53 Kurt Andersen 9 9
54 Oleg Drozdov 9 9
55 Michael Jensen 8 8
56 Rene Christensen 8 8
57 Morten Nanberg BG Fisk 7 7
58 Teddy Kannegård 7 7
59 Jorge Torres 7 7
60 Kenn Corneliusen Greve 7 7
61 Tommy ?? 7 7
62 Tommy Pedersen 6 6
63 Per Spar 6 6
64 Bjarne Bærgård 5 5
65 Preben K. Hansen Odense 5 5
66 Ole Flex 5 5
67 Kurt Kukki Pedersen 5 5
68 Jan Dehli 4 4
69 Erik Larsen 4 4
70 Uffe Mortensen Skagen 3 3
71 Torben Andersen 3 3
72 Bernt Hansen HSLF 3 3
73 Thomas Nilsson 3 3
74 Claus Pedersen BG Fisk 2 2
75 Jan Høber 2 2
76 Thorkild Østergård 1 1
77 Jimmi Haurholm BG Fisk 1 1
78 Rene Lorentzen ØLK 1 1
79 Morten Larsen 1 1
80 0  
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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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Skagen Havfiske Festival DM 2007. Referat v/ Anders Wolff. 
 
Skagen Havfiske Festival var som tidligere år henlagt til kristihimmelfartsferien i 
weekenden 19.-20. maj. 84 deltagere havde sat hinanden stævne til det spæn-
dende fiskeri på de mange vrag og det artsrige Hertas Flak..  
 
De mange deltagere kommer til Skagen allerede fredag aften for at deltage i lod-
trækning om hvilke både man skal sejle med de 2 dage. Det plejer at være en 
hyggelig aften med god spise og historier fra tidligere festivaler.  6 både deltog i 
dette års festival som jo også er DHF’s årlige DM i friline. Vejret fredag aften var 
noget blæsende, og snakken gik i krogene om en eventuelt aflysning af fiskeriet 
lørdag. Så galt gik det dog ikke. Vi kom da på havet selvom at bølgerne var lidt 
krabbe, så en del af deltagerne måtte ofre lidt af morgenmaden. Fiskeriet var lidt 
blandet og en del valgte at fiske på vrag da fiskeriet har været rigtigt godt på de 
vrag der ligger nord for Skagen. Jeg var med det gode skib Oberon og vi havde et 
nogenlunde fiskeri på de forskellige vrag derude. Jeg fangede 8 torsk, og fik ikke 
andet. Det kørte ikke rigtigt for mig, som det gjorde for Carsten Christensen. Han 
blev bedste mand på båden med 25 fisk, 3 arter, og 30 kg fisk. De 3 arter var 
torsk, sej og lubbe. Carsten blev i øvrigt bedste mand om lørdagen, da de andre 
skibe ikke havde fanget nær så godt som os.  
 
Søndag havde vinden lagt sig. Der var dog stadigt en del sø derude, men fint til at 
fiske i. Så vi sejlede med båden Sjælland ud på nogle af de vrag vi havde besøgt 
dagen i forvejen. Der var stadigt fisk og jeg fangede da både torsk, sej og lubbe 
med det samme. En noget bedre start end om lørdagen. Vi havde lagt en slag-
plan om at fiske nogle forskellige vrag og så sejle på flakket for at medefiske. Vi 
fiskede omkring 3 timer på vragene og tog så til sydenden af flakket. 
 
Nu var det medefiskeri med de lette tackler og orm. Det gik stærkt med de første 
fisk, Isinger og Hvillinger kom ombord.  Der var en god afdrift på skibet, så vi fik 
affisket et godt område. Det gik stærkt med de forskellige arter. Jeg har 6 arter 
sammen med en 3 andre deltagere ombord. Knurhanerne kommer ombord i en 
lind strøm, og i nogle ganske flotte størrelser. Ca. 500 gr. til de største 
Jeg får et godt hug på mit ormetakkel. Ikke nogen hidsige rusk, men lange seje 
ryk. En flot rødspætte på knap et kilo kommer i kurven. 7 arter, sikke det kører i 
dag. Men desværre ikke nok til at slå den skrappe Eskild Pedersen og Svend Erik 
Jørgensen.  
 
I havn kan vi konstatere at en af vragbådene har haft et helt forrygende fiskeri. 74 
kg fisk til bedste mand, fordelt på 4 arter og 40 fisk. Carsten Christensen har gjort 
det igen. Bedste mand søndag, og vinder af DM i havfiskeri 2007. 2 pladsen gik til 
Brian Ahlers, og 3. til Cees Vader. DM vinder for damer blev Mette Stenbroen. Nr. 
2 Benedikte Havemand og 3. pladsen Lena Lund. DM vinder for juniorer blev 
Rasmus Pedersen Nr, 2 Johnny Christensen. 
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Nordjyske Mesterskaber 16 juni 2007. v/Anders Wolff, DHF 
 
Jeg havde længe gået og ventet på årets første tur fra Hirtshals, da fiskeriet på 
disse kanter jo har været helt vildt. Masser af flotte torsk og sej er der fanget de 
seneste måneder fra alle bådene der sejler på vestkysten.  Så det var jo helt per-
fekt med 2 dages konkurrencefiskeri ud fra Hirtshals, hvor der ligger en masse 
små stentoppe samt en del gamle vrag. 
Lørdag morgen var vi klar på kajen kl. 05. Der var først registrering af de 36 til-
meldte deltagere. Ja det var ikke mange. Men det var hvad der havde tilmeldt sig 
til begge dages fiskeri. 2 skibe var hyret til opgaven, Albatros og Tinker, hvor 
Albatros var delt op i 2 skibe, styrbord og bagbord.  
Kl. 06 lagde vi fra kaj. Jeg var med Albatros, et skib jeg ikke havde været med før, 
så jeg var noget spændt. Jeg trak en plads i bagbord side lige omkring styre-
huset. Ikke meget plads men det gik da lige. Vi sejlede ca. 3 kvarter før vi lavede 
første stop på nogle stenknolde. De fleste valgte at pirkefiske fra starten, i håb om 
at fylde baljen hurtigt. Men der var ikke meget gang i fiskeriet, og vi lavede nogle 
lange drev uden at nogen rigtigt fangede noget. Michael, min sidemakker fanger 
efter noget tid en flot torsk omkring de 6 kilo, så der er da lidt fisk. På en ny plads 
kroger han en god fisk, den kæmper virkeligt godt igennem, og det er en torsk i 
samme størrelse igen, som desværre er kroget i halen. Den slap med skrækken 
og får sin frihed igen. 
Nye pladser blev prøvet, men der var der kun lidt små torsk, der kom på dæk 
samt en enkelt sej. Flere ombord har ikke fanget noget efter 4 timer så det var 
svære betingelser vi var oppe imod da strømmen var stærkt nordgående. Vi 
fiskede alle med 300-400 gram pirke. Men de skøjtede hen over bunden. Mede-
fiskeri var næsten umuligt, så det var udelukket pirkefiskeri der blev forsøgt. Vi 
fiskede nogle timer til, omkring de forskellige sten knolde. Der kom da lidt fisk på 
dæk, dog ikke i de mængder som var blevet fanget de sidste mange måneder. 
Men omkring kl. 11 har jeg fanget 5 torsk, og flere ombord har fanget sej, samt en 
makrel eller 2.  
Vi beslutter at sejle tættere på land for at prøve om vi kan overliste nogle fladfisk 
og måske også andre små arter der normalt er på lavere vand. Vi får sat de små 
ormetackler på, og nogle tunge lodder, for strømmen er også stærk inde under 
land. Den længe ventede regn er nu er også begyndt, men alle var velforberedte 
og holdt stand de sidste par timer.  Der kommer lidt små isinger op og enkelte 
holder målet. Thor Rasmussen som startede meget langsomt op, har nu 3 arter, 
samt en god portion torsk, en enkelt sej og makrel. Dygtig som han er fanger han 
også en ising der holder mindstemålet. 4 arter og han lægger sig pænt i spidsen 
på båden. Jeg kan fra min plads se han fanger flere isinger, men de er alle i fri-
mærke størrelse. Rasmus som står helt agter ved siden af mig fanger det sidste 
kvarter en flot ulk på omkring 300 gr. Desværre var det ikke nok til nogen præmie, 
da han kun havde fanget en torsk eller 2. Thor Rasmussen fra Greve løber af 
med sejren på denne svære fiskedag med 11 fisk 4 arter 13,5 kg fisk. Nr. 2 blev 
Cees vader fra Hillerød. Nr. 3 blev Jan Christensen fra Brøndby. 
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Brian Ahlers og Cees Vader med flotte Lyssej på Skagen Havfiskefestival. 

 

 
Københavnerholdet, vinder af Saltvandspokalen. 

- 17 - 



Saltvandspokalen 17 juni. 2007. v/Anders Wolff. 
 
Søndag tegnede til at blive en rigtigt flot dag. Næsten ingen vind og regnen var 
væk. Jeg skulle på samme skib igen, og samme side. Lodtrækningen gik noget 
bedre end dagen i forvejen, og jeg kom til at ståmidt skibs. Skipper ville satse lidt i 
dag, og da vi sejler fra havnen kl. 6 har vi ca. 1 time og 3 kvarter til første plads. 
Den gule knold eller noget i den stil. Turen ud bliver brugt til klargøring af agn og 
tackler, og min evige fiskerival på havet Michael Lorenzen, bruger sin tid på at 
hævne de små drillerier jeg udsatte ham for dagen i forvejen Han får byttet rundt 
på min klargjorte tackler samt snøret dem godt rundt om stængerne. Ja der skal 
være lidt sjov en gang imellem. 
Første stop på pladsen gav absolut ingen fisk, og min første tanke var. Bare vi 
ikke skulle have sådan en dag igen. Vi lavede et kort drev, og flyttede derefter få 
hundrede meter vest på.  Ned med 300 grams  pirken og de 2 ophængere. Der 
var straks bid flere steder. Og det var virkelig kampvillige torsk. Næsten over alt 
ombord flekser stængerne, og folk sled i det. Det var vildt. Flotte torsk imellem 2 
og 6 kg kom op. Der kom flere tribler og dubleter op. Det var helt forrygende og 
den stakkels mand der skulle gaffe kom på hårdt arbejde. Der var konstant fisk, 
og særligt Michael Lorenzen fangede rigtigt godt. Et par røde ophængere og 
gul/rød pirk, var det der skulle til. Han fiskede bare igennem.  
På et tidspunkt er der lidt stilstand i fiskeriet, og han tackler hurtigt om til et mede-
tackel med orm. Der går ikke længe før han har en fin rødspætte i kurven. På 
med en lille pirk og små ophængere. 10 min efter har han også en makrel i kur-
ven. Han er bare godt kørende, og forsætter torskefiskeriet i samme stil. Alle om-
bord fanger godt. Jeg forsøger et stykke op af dagen at fiske lidt højere i vandet, 
hvilket resulterer i 4 flotte sej, og dem var der nogle ombord der kæmpede for at 
fange, men jeg var heldig. Michael lurer den hurtigt af og får midt i vandet et 
kanon hug. En stor sej har hugget, og han får virkelig noget at se til. En flot 6 kg 
sej ryger hurtigt i baljen. Tror det er 3 balje han er i gang med på det tidspunkt. 
Jeg har også godt med fisk, og har næsten fyldt 2 baljer med renset fisk. Jeg 
mangler at fange nogle flere arter så jeg forsøger efter lidt fladfisk og makrel. Jeg 
har et par god hug på mine orm, men det er store torsk der bare flår de små tack-
ler i stykker, og de er umulige at få op på de spinkle kroge og liner. Omkring kl. 12 
er det ved at være slut. Vi har 2 timer til havn og vi vender snuden hjem af. Der er 
vist ikke nogen tvivl om hvem der bliver vinder på båden. Men var det også nok til 
1.-pladsen. Vi havde jo intet hørt fra Tinker som var det andet skib i dysten. I havn 
kan vi se de er ved at gå fra borde. De har halvfyldte baljer og har ikke haft sam-
me vilde fiskeri som os. Sejren er i hus for Michael, og hans klubhold løber også 
af med sejren. Michael Lorenzen, Brian Lorenzen, Niels Godsk Jørgensen og 
Cees Vader fra Københavnerholdet. bliver dette års saltvandspokalvinder. Nr. 2 
blev BG bank med Thor Rasmussen, Jan Christensen, Jan Godsk og Michael 
Andersen. Nr. 3 Blev Skagen med Mette Stenbroen, Jan Lund, Kasper Ottesen 
og Anders Wolff. Bedste individuelle fisker i suveræn stil blev Michael Lorenzen 
med 48 fisk, 4 arter og 86,1 kg renset fisk.  
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BLINDE’S KURVE- & STOLEFLET 

    BKS v/Steen Arlyk                                 
 

     Kålmarken 20, 2860 Søborg. 

    Tlf.: 39 56 49 96. 

      
 
 

     Fletning af stolesæder 
      
 

     Salg af kurvemagerværktøj 

    Reparation af stolesæder udføres 

    Pris – ca.: 380,- til 1600,- kr. 
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Liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer Ajourført pr.

Top 20
Navn Art Vægt Klub Sted

1 Brian Jensen Torsk 18,00 Sorø  LF/Fredagsklubben Øresund
2 Jens Jeppesen Torsk 17,00 Sorø LF Øresund
3 Martin Blond Torsk 14,70 Sorø LF Øresund
4 Carsten Henriksen Torsk 14,20 Sorø LF Øresund
5 Brian Allers Torsk 12,20 Sorø LF Øresund
6 Gorm Siiger Torsk 11,10 Sorø  LF/Fredagsklubben Øresund
7
8

Liste over fisk fanget i udenlandske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer, på ferie eller kortere ophold

Top 10
Navn Art Vægt Klub Sted

1 Henrik Hansen Sildehaj 222,00 Farum Lystfiskerforening Færøerne
2 Niels Rasmussen Black Marlin 147,42  Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Zihuatanejo, Mexico
3 Bo Larsen Black Marlin 140,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya
4 Niels Rasmussen Blue Marlin 108,86 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Zihuatanejo, Mexico
5 Michael Andersen Blue Marlin 100,00 Sorø LF Zihuatanejo, Mexico
6 Bo Larsen Black Marlin 80,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya
7 Niels Rasmussen Striped Marlin 80,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya
8 Paul Huntingford Striped Marlin 80,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya
9 Bo Larsen Striped Marlin 75,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya

10 Paul Huntingford Striped Marlin 50,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya

Liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som individuelle medlemmer

Top 10
Navn Art Vægt Klub Sted

1
2

Fangstrapporter sendes til: Meget gerne med en artikel, så redaktøren har noget til bladet

Niels Rasmussen

Dagmarsgade 36, st. th. lejl. 2

2200 københavn N

Eller:

nra@bladkompagniet.dk

 
 

 
 

Sej på 7,5 kg taget af ung dansker ??? på ferie på Færøerne. 
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Er torsken på vej tilbage til Øresund? 
 

Har den ikke været der hele tiden? Hvor tager danske og svenske 
erhvervsfiskere ellers en gang imellem chancen og laver et hurtigt træk 
med trawl ned gennem Øresund ,selv om det er forbudt? 
Det har godt nok været svært at finde og fange torsken igennem nogle år, 
men om det skyldes en tilbagegang i bestanden, dårlige forhold der får 
torsken til at trykke sig et eller andet sted eller om det er torsken  der i 
perioder har flyttet sig andre steder hen, er ikke let at vide. 
Pludselige gode fangstdage tyder dog på at torsken kommer frem når den 
finder forholdene i orden, og det må vel nok siges, at vejrguderne ikke har 
været for gode for forholdene. Blæst, stærk strøm, regn og grumset vand 
har præget forholdene i Øresund gennem lang tid.  
De svenske havfiskebiologer mener dog, på grundlag af testfiskeri med 
trawl og med så store fangster, at kunne sige, at man med stor sikker-hed 
kan sige at bestanden er i tilgang, hvilket vi så kun kan glæde os over. 
Det kan da også godt være at de store kvoter der lægges på erhvervs-
fiskerne har en vis indflydelse, og at den nedadgående tendens for torske-
bestanden er brudt, men det kan godt skyldes kvoterne, og behøver ikke at 
en tilvækst til bestanden umiddelbart. På længere sigt er det klar at en be-
grænsning i fiskeriet ved hjælp af kvoter, også må give en naturlig tilvækst 
i bestanden på grund af formering. 
Vi kan kun håbe det bedste, og glæde os over ethvert tegn på tilvækst. 
Fritz Thomas. 
 

 
Denne 13 kg’s har Martin Lund dog taget i Vesterhavet. 
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Hvidovre  Sport 

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

 www.hvidovresport.dk 
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