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Forbundsformanden har ordet. 
 
Så skal vi til det igen - det Danske mesterskab på Øresund 21-22. august. Det har 
i de seneste år knebet med tilmeldinger til dette mesterskab, og hvad grunden er 
kan være mange, bl.a. har jeg hørt, at muligheden for at vinde er så lille, da der 
altid er en lille flok, som altid ligger top, men det giver da en større udfordring og 
tilfredsstillelse, hvis det lykkes at slå dem i toppen, og der har da i de senere år 
været en vis udskiftning her. 
 
Vi har så i konkurrenceudvalget talt om muligheden for at lave et A hold og et B 
hold for at give større mulighed for at få en præmie, men det er vi kommet væk 
fra igen, da vi mener, der er for få deltagere til den deling, og hvem skal på A 
holdet og hvem skal på B holdet, så den mulighed har vi lagt på hylden foreløbig. 
 
Noget andet vi skal arbejde videre med er, at vi skal genudsætte fiskene efter 
registrering, det er ikke rigtig at tage alle de småfisk med i land blot for at komme 
med til indvejning, for at de så derefter skal ende som affald, det kan vi ganske 
enkelt ikke forsvare. Vi må nøjes med at tage de fisk med til indvejning, der skal 
med hjem. I Skagen har man i flere år lavet en genudsætning af berggylte, og her 
vil man muligvis inddrage flere fiskearter i det system. Man kunne godt til DM 
starte med genudsætning af hvilling, sild, hornfisk, knurhane og ulk. Om det  er 
den rette deling, må vi så i udvalget prøve at finde ud af - jeg er helt klart af den 
mening, at det bør prøves. 
 
Dansk Havfiskerforbund har igen fået en opfordring til at afholde EFSA’s 
Europamesterskab i 2013. Her var Skagen i første omgang på tale som en 
mulighed, men der mente man, at det var for stor en mundfuld at arrangere et 
sådan mesterskab, og der er nok for stor en usikkerhed forbundet med det, idet 
vejrforholdene  i Vendsyssel godt kan være noget blæsende, så muligheden for 
aflysninger er for stor. Så er der Øresund – hvor vi 3  gange før har haft stor 
succes med at lave EM i forbindelse med LO skolen, og her har vi også de både 
til rådighed, der er brug for.  
Her mener jeg også, vi skal lave en genudsætning af fiskene, som der bruges i 
andre lande. Den endelige beslutning er ikke taget endnu, men vi vil arbejde på 
sagen.  
 
Det der ligger lige for, er Nordjysk Mesterskab i Hanstholm her d. 7. august, der  
er kun 24 pladser til rådighed, så den er nok fuldtegnet. 
 
Vi havde en uofficiel landskamp mod Svenskerne her først på Sommeren som vi 
vandt, men det kan der læses mere om inde i bladet. 
 
Hermed en forsat god sommer. 
Eskild 
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  DHF’s turoversigt år 2010.  

 
 
 
07. August Nordjysk Mesterkab fra Hanstholm  Amb.Cup 
 
21. – 22. August Danske Mesterskaber i Havfiskeri  Amb.Cup 
  Fra Helsingør 
 
03. – 05. September EFSA Species Championship, Albufeira, Portogal 
  http://www.efsa.co.uk/euro-champs.htm   
  Yderligere info Cees Vader, eller Fritz Thomas 
 
05. September Københavns Fladfiske Cup 
  Se i sidste bladet side 24. 
 
02. – 09.           Oktober          EFSA Game Championship, Dakar, Senegal; 
  http://www.efsa.co.uk/euro-champs.htm   
  Yderligere info Cees Vader 
 
07.. November Fladfiskecuppen fra Helsingør Amb.Cup 
  Tilmelding Jan Kristoffersen – 35 26 89 70 
 

2011 
 
05. Februar DHF’s ordinære Generalforsamling 
  HSFL’s lokaler, 
  Biblioteksvej 60B 2650 Hvidovre kl.: 16:00 
 
06. Februar Pokalstævne 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., 1.7., 1.11.  
På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør. 
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Roskilde Havfiskefestival fra Helsingør den 21. marts 2010. 
 
Roskilde Sportsfiskerklubs årlige havfiskefestival var nr. 46 i rækken. Vejrudsigten 
havde lovet en del regn i Øresundsregionen. Vi var dog heldige med vejret, en del 
sol om formiddagen og en frisk vind fra nordvest gav rimelige forhold på Sundet 
for de ca. 150 fiskere der var tilmeldt.  
Igen i år havde vi mødested i nordhavnen da de fleste turbåde stadig ligger der. 
Vi havde, efter aftale med havnefogeden, fået Arresø og Havstrygeren på plads i 
nordhavnen, således at deltagerne til disse både ikke skulle spadsere helt hen til 
Statshavnen. 
Da kl. var 8,00 var alle klar og de fem både stævnede ud på Sundet. Havlit 
startede efter de flade i nærheden af havnen mens de andre både sejlede mod 
syd.  Nadia med Lars Pryds tog den lange tur til Hven, han synes sikker på at der 
var en del torsk over målet, altså mindstemålet på 45 cm. 
Jeg var bådleder på Sværd der lige som de sidste par år var fyldt op med en stor 
del af den danske elite i havfiskeri. Thor Rasmussen fra Greve var tilmeldt som 
den første, men måtte desværre melde afbud, vi havde dog Cees Vader, Farum, 
der blev danmarksmester sidste år både i DHF og DSF regi, samt Michael 
Lorentzen og Niels G. Jørgensen hhv. 2 og 3 i Ambassadeur-cuppen 2009. 
Skipper på Vandia, Thomas Nilsson, der lige er kåret som årets havfisker i 
Sverige, deltog også som eneste svensker.  
Sværd stoppede på vej mod Hven efter en halv times sejlads. Skipper Kim mente 
at der var en del torsk på de små stenknolde. Der blev da også fanget en del men 
de kunne ikke holde mindstemålet på 45cm. Der gik et stykke tid inden vi fik en 
torsk på dækket der kunne holde de 45. Det var en af de skrappe havfiskere fra 
RSK Steffen Rud der fik en torsk der kunne holde målet. Han modtog en flot 
torskepirk skænket af Lystfiskerhjørnet i Roskilde. 
Det gav blod på tanden og nu kom der en del torsk over målet ombord. Efter et 
par timer sejlede vi hen mod en grøn bøje et stykke nord for Hven hvor der var 
godt med ising, torsk og enkelte hvilling og kuller. Vi blev liggende i dette område 
resten af tiden og de fleste deltagere fangede ising og torsk. Der var dog mange 
små fisk imellem så de fleste var ikke helt tilfredse. Det viste sig da også at 
mange kun havde en torsk samt enkelte ising til indvejning. De bedste havde to 
torsk samt seks eller syv ising. 
Da vi kom tilbage til nordhavnen kunne vi se at Nadia med Lars havde fået noget 
ud af den lange tur til Hven, nemlig godt med torsk.  Deltagerne fra Sværd og de 
andre både havde færre torsk men til gengæld flere ising. 
Indvejningen tog ikke lang tid og allerede kl. 16,00 kunne vi starte på 
overrækkelse af de mange flotte præmier. 
Nr. 1 og dermed vinder af Roskilde Havfiskefestival 2010 blev Jacob Jensen med 
91 point. 
Han modtog guldmedalje, ABU´s vandrepokal, Kamikaze pirkestang 240 fra 
Svendsen Sport,Ambassedeur 7000 fra Osted Kro, gavekort til Havlit samt en 
check på kr. 3.000,00 skænket af Sparekassen Sjælland. 
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Nr. 2 blev Kjel Pedersen med 82 point han modtog sølvmedalje, Egon Riis 
mindepokal, pirkestang fra Sport Dress, Ambassedeur 4500 fra ABU samt en 
check på kr. 2.000,00 skænket af vognmand Søren Piil, Birkerød. 
Nr. 3 blev Bo Christoffersen med 68 point. Han modtog bronzemedalje, Jan og 
Bo´s vandrepokal, pirkestang fra Hunters House, pirkehjul Sea Ray fra 
Lystfiskeren Holbæk samt en check på kr. 1.000,00 fra vognmand Søren Piil, 
Birkerød. 
 
Skipperkonkurrencen gav følgende resultat: 
Nr. 1 og dermed bedste skipper blev Lars Pryds, Nadia 
Nr. 2 blev Kim Knudsen, Sværd 
Nr. 3 blev Carsten Nielsen, Havlit 
De tre skippere modtog flotte købmandskurve fra Roskilde Sportsfiskerklub. 
 
De resterende 35 præmier blev delt ud til de heldige (dygtige) fiskere. De mindre 
heldige måtte glæde sig over en dejlig dag på Sundet i godt selskab. Der blev 
indvejet i alt 222 fisk med en renset på 127 kg. Det var lidt mindre end sidste år. 
Til sidst skylder vi en stor tak til alle vores sponsorer, uden dem kunne vi ikke 
have sådan et flot præmiebord. Desuden tak til alle vores frivillige hjælpere der 
igen i år ydede en stor indsats. 
Jeg håber at vi ses igen den 20. marts 2011. 
 
Roskilde Sportsfiskerklub 
Palle Frese 
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Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD 
fra Helsingør  

Tlf.: 43690339 – Mobil: 20844123 

 
 
 

 
 



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. 
 

 

 

 

ELIDA HAVFISKERI 
 

 
DAGTURE     LANGTURE     AFTENTURE 

 

PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: 
Rederi: 45570724 – Mobil ombord: 20320724 

 

 
 

www.elida.fishing.dk  



EFSA EM 2010 Dalvik, Island. 
 
I dagene 8. 15. Maj afholdtes årets Europamesterdkaber i havfiskeri i 
Dalvik, Island. 
 
Fra Danmark deltog desværre kun en enkelt person i en del af fiskeriet, 
nemlig Allan Riboe, som benyttede turen til lidt afslapning, rekreation og 
forretning (Pirkesalg). 
 
Også Cees Vader var på Island, men kun for at deltage i møderne. 
 
På nedennævnte link kan man læse om mesterskabernes forløb, og se de 
fuldkomne resultatlister og billeder fra dagene. Et uddrag vises på de 
følgende sider. 
 
http://www.planetseafishing.com/features/read/efsa-european-boat-
angling-championships-dalvik-report  
 
Oplysningerne om EFSA EM og billedeer hentet på nedennævnte Website: 
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Individuelle resultater EFSA – EM 2010, 
Dalvik, Island 
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Natial hold resultater EFSA – EM - 2010 Dalvik, Island. 
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EFSA Line Class Championship 2010 Dalvik, Island. 
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Check for ledige pladser hos Allan – 36751315.  



 Nu 1299,- 
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Hvidovre Cuppen 2010 

 



Skagen Havfiskefestival 15. – 16. Maj. 
 

 



Nordjysk Mesterskab 2010 på Det Gule Rev 
 
Sportsfiskerforeningen Snøren Gug er den 7. august 2010 arrangør af Nordjysk 
Mesterskab i havfiskeri. Nordjysk Mesterskab indgår i Ambassadeur Cup, og er 
således åben for alle medlemmer af  Dansk Havfisker Forbund. 
 
Snøren Gug har valgt Hanstholm som udgangspunkt, idet der fiskes på Det Gule 
Rev. Bådene afgår fra Hanstholm Havn kl. 6.00 og ventes tilbage kl. 17.00. Der 
vil være mulighed for overnatning i Hanstholm mod en beskeden merpris. Ønskes 
overnatning bedes dette oplyst ved tilmeldingen. 
 
Tilmelding foregår efter ”først til mølle-princippet”, vi har i alt 24 deltagerpladser 
inkl. 2 turledere til rådighed på bådene Bonito, Mølboen. Prisen er 850,00 kr. pr. 
deltager, som betales ved tilmeldingen. Betaling kan ske pr. check eller ved 
overførsel til kontonummer 9366-4562330602. Man er først registreret som 
deltager, når betalingen er modtaget. Tilmelding og betaling sendes til: Jan Lilholt, 
Aagade 8, Vegger, 9240 Nibe. tlf. 78786871/50999224 
 
Tilmeldingfrist er 15. juli 2010. 
 
Der bliver mulighed for at tilmelde sig to-mandshold. Prisen herfor vil være 50,00 
kr. pr. tilmelding. 
 
Inden afgang vil der være lodtrækning om pladserne på de enkelte både. 
Indvejningen af dagens fangst vil ske efter at fiskeriet er stoppet, og bådene er 
kommet i havn. Der kan maksimalt indvejes 5 makrel pr. deltager. 
Fangsten skal renses straks (dvs. første gang der sejles) og nedises. 
 

Konkurrencereglerne 

 
Den af arrangøren valgte bådleder er højeste mesterskabsmyndighed ombord. 
Der må kun fiskes med 1 stang. Yderligere en stang må være monteret med 
tackel/pirk. Der må højst anvendes 3 kroge, hvoraf kun den ene må være en 
trekrog (maks. str. 8/0), som skal være anbragt i bunden af en pirk. 
Kun fisk, der er kroget foran bageste gællekant kan indvejes. 
Alle fisk skal indvejes i renset tilstand. 
Der kan ikke indvejes fisk under 20 cm. 
Forsøg på indvejning af undermålsfisk medfører diskvalifikation. 
Der gives 2 point pr. kilo, 1 point pr. fisk og 15 point pr. art. 
Deltagerne skal selv medbringe agn, og alle former må benyttes. 
Hvis to deltagere har kroge i samme fisk, er det den deltager, hvis krog, der 
sidder nærmest munden, der har ret til fisken. Hvis det er umuligt for bådlederen 
at afgøre, hvis krog, der sidder nærmest munden, bliver fisken diskvalificeret. 
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Foreløbigt program 
 
Kl. 04.30 Registrering på havnen ved bådene, holdtilmelding og  

morgenkaffe & rundstykker. Husk gyldigt fisketegn.  
Lodtrækning af både og plads på bådene foregår ved 
registreringen. 

  
Kl. 05.30 Deltagere mødes ved den båd de har trukket lod til.  

Grej forbliver på kajen, indtil der gives tegn til ombordsstigning af 
bådformændene. 

  
Kl. 06.00 Afgang til fiskepladserne. 
  
Kl. 17.00 Bådene skal være i havn og indvejningen påbegyndes.   
  
Ca. kl. 18.00 Præmieoverrækkelse. 
 
Venlig hilsen, Jan Lilholt, SNØREN GUG 
 

Ring og check for ledige pladser . tlf. 78786871/50999224 
 

Nordjysk Mesterskab 2010 

onsdag 19/05 2010 09:39 af Nick Østergaard  

Der har været forvirring om prisen til NM. Der har stået på 

kalenderen at prisen skulle være 850kr., hvilket ikke er 

sandt. Prisen for NM 2010NM 2010NM 2010NM 2010 er derfor 800kr 800kr 800kr 800kr. Begivenheden kan 

ses i kalenderen på 

http://snoeren.dk/begivenhedslaeser.html?day=20100807 
 

 



The Battle of  Kattegatt. 

 
Til vores pokalstævne på Øresund i februar fik vi en invitation til at deltage i en 
landskamp på havet mod svenskerne. Det var en del af en lystfiskermesse, der 
blev afholdt i Varberg d.29.-30. maj. Det sagde vi selvfølgelig ja tak til, og det 
skulle foregå på den måde, at vi fra Danmark skulle stille med 6 mand, der så 
skulle kæmpe mod 6 svenskere. Fra dansk side deltog Thor Rasmussen, Niels G. 
og Michael Lorentsen fra øen, fra Vendsyssel deltog Anders Wolff, Steffen 
Pedersen og Eskild Pedersen. Den opstilling burde få svenskerne til at ryste af 
skræk! 
 
Anders, Steffen og jeg tog turen over Kattegat med Stena færgen til Gøteborg 
fredag eftermiddag, hvorefter vi så skulle mødes med vores venner fra sjælland 
og det svenske landshold på havnen i Varberg. Vi skulle alle mand bo på 
vandrehjemmet, som var en del af det store fæstningsanlæg, der ligger i Varberg. 
Det var i sig selv lidt af en oplevelse, idet vi skulle bo i et nedlagt fængsel, så vi fik 
hver sin celle med gitter for vinduerne. Den sidste fange blev lukket ud i 1931. 
Intet var forandret fra dengang, dog var sengen nok lidt bedre end dengang. 
Under indkvarteringen gik snakken livligt om fiskemuligheder, starttidspunkt for 
fiskeriet om lørdagen, da vejrudsigten ikke var for god, ja den var nærmest slet 
ikke fin, da de lovede 10 til 13 sek. meter men aftagende op af dagen. Kl. er nu 
20,30 fredag aften, så vi gik alle ned i byen for at finde et spisested. Efter et par 
timer med god mad og drikke og en masse fiskesnak på både svensk og dansk, 
gik vi så hjem i vores fængsel-celle. 
 
Efter morgenmaden lørdag morgen gik vi på havnen for at få en snak skipperen 
på Klipper om vejr og vind og fiskemuligheder. Vi blev så enige om at sejle ud 
kl.13,00 og så prøve at få det bedste af det. Det var jo trods alt i fiskeri 
svenskerne skulle slås og ikke i kortspil. Efter lidt shopping og frokost i den 
nærliggende pølsebiks gik vi ombord med stænger og grej, og det var ikke for lidt, 
skal jeg sige. Da vi jo kun var 12 mand, der skulle fiske, kunne vi alle stå i den 
samme side. Der var 2 kvindelige fotografer med også. Det var meningen, at de 
skulle fotografere alle de fisk, vi fangede, men de blev godt nok overmandet af en 
svær søsyge, så ingen fisk i kameraet den dag - øv øv. 
 
Godt – fiskeriet blev som vi havde frygtet -  meget små fisk og ikke ret mange af 
dem, for vi kom ikke ud på de rigtige fiskepladser, det var vejret bestemt ikke til. 
Alle fisk blev registreret og genudsat, der blev fanget torsk – hvilling – knur - glyse 
– ulk - ising og rødspætte, alt - langt under normalt mindstemål. Det blev til 3 
timers fiskeri, da vi skulle være hjemme kl.17,00. 
Nu var der til gengæld næsten ingen vind -flot vejr over Varberg! 
 
Kl. 1930 var vi så inviteret til festmiddag i riddersalen sammen med de gejstlige 
fra selve lystfiskemessen, -  i alt vel et halvhundrede personer. Der blev holdt 



taler, vist billeder på storskærm af havnen - skibe -  himmel med måger og hav i 
oprør og de fisk, der ikke kom i kassen.  
 
Så til det mere alvorlige – Hvordan var fiskeriet gået, hvem havde vundet The Battle off 
Kattegatt?  Lad mig sige det lige ud – de danske hold løb med sejren, det var velfortjent, 
fordi vi havde flere point  end svenskerne. Der blev uddelt vandrepokal og guldmedaljer 
til os, og sølvmedaljer til vore svenske venner - dem var de vist nok glade for! 
Efter alt den festivitas blev der serveret en god middag med øl og vin til - alt 
imens snakken gik om dagens fiskeri, og alt mulig andet. Efterhånden som 
timerne gik, blev, de mange gode historier bedre og bedre og fiskene også større 
og større. Fester sluttede her på borgen ved midnatstide, men den fortsatte så  
på et værtshus nede i byen, og så vidt jeg ved, var der ingen der gik tørstige hjem 
- ud på de små timer – en rigtig rigtig god aften/ nat. 
 
Næste formiddag var der  morgenmad til dem, der var sultne. Her tog vi så afsked 
med vore svenske brødre og takkede for en god kamp og et par fine dage. 
 
Herefter var vi så på selve lystfiskermessen oppe i en stor sportshal i Varberg, 
hvor flere firmaer viste deres grej frem, der var også en del fluebinding - alt 
sammen  vældig interessant. Da vi havde gået der et par timer, gik vi hver til sit, 
sjællænderne kørte syd på mod København og Anders Steffen og jeg nord på til 
Gøteborg, vi skulle med færgen hjem til Frederikshavn kl. 15,00. 
 
Alt i alt en meget god oplevelse rigere. 
 
Eskild. 
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Mausund. 
 

Søndag d. 3. juli tog 7 gæve vendelboere afsted fra Frederikshavn med Stena 
færgen til Gøteborg for derfra at tage turen op gennem Sverige og senere Norge 
op til Mausund. Det er en by, der ligger på en ø der hedder Mausundvær der 
ligger i forbindelse med Hitra og Frøya syd for Trondheim,  i alt en køretur på 950 
km. Formålet med turen var at deltage i en fiskefestival, der løb over 4 dage. Det 
er et af de steder, der har ry for store fisk, og det var det, der fik os til at tage 
afsted. For nogle af os var det 3.gang, vi tog afsted. Vi havde lejet et dejligt hus, 
hvor vi havde rigtig god plads.  
 
Om mandagen var vi så på prøvefiskeri med en af de lokale både, en vellykket tur 
med fint vejr, men uden de helt store fisk, dog med mange sej – langer – brosmer 
– lubber – rødfisk – torsk og pikhaj. Tirsdag havde vi så fri til at få bundet de helt 
rigtige takler til konkurrencens start om onsdagen. Tirsdagen bød også på et rigtig 
dårlig vejr med vind op til stormstyrke og regn. Lige så hurtig som vinden kommer 
lige så hurtig aftager den igen, så da vi skulle starte konkurrencen onsdag 
morgen, var der fladt vand. 
 
Nu var det så lige med at finde den båd, man skulle sejle med, for der var 17 
både til start, men det  forløb stille og rolig, så i løbet af en halv time blev der 
blæst til afgang, så var det spændende om fiskeriet stod mål med vores 
forventninger. Når så mange både går på fiskeri, er det meget forskelligt, hvad de 
går efter, nogle efter sej andre efter store langer nogle efter pikhaj, og nogle 
satsede på lidt af hvert. 
Det var virkelig spændende fiskeri, der mest gik på dybder på omkring 100 m. 
vand.  
 
Der kom også rigtig mange store fisk på dæk i de næste fire dage, som 
konkurrencen varede. Her vil jeg blot nævne nogle af de største  fisk, der kom til 
indvejning, helleflynder på 31 kg., festivalens største lange på 25 kg, torsk på 25 
kg, sej på 15 kg, brosme på 9 kg. Desværre var der ingen af os, der fik nogle af 
de rigtig store  fisk. 
 
Søren fik langer på 11 og 12 kg, Kurt fik sej 12 kg, Klaus en torsk på 10 kg, 
Jeg fik lange på 10 kg, sej på 10 kg og lubbe på 6 kg og pikhaj på 6 kg Steffen fik 
sammenlagt på den bedste dag 175 kg fisk, medens den dårligste fangst på en dag var ca. 
10 kg på en dag. Steffen fik sammenlagt en plads som nr. 13, medens Klaus blev nr. 2 i 
seniorrækken. Jeg synes, at det var en rigtig fin festival, et godt arrangeret og 
veltilrettelagt arrangement, og der var styr på alt - nok et besøg værd.  
 
Eskild 
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Min første haj (og Blue Marlin) 
for Erling Langtved (af Niels Rasmussen) 
 

Lørdag den 13. marts 2010 skulle jeg af sted til en ny fiskedestination. 
Jeg har tidligere været med ”drengene” på Big Game-tur i Zihuatanejo, 
Mexico og Phuket, Thailand – men nu skulle vi så prøve os med fiskeriet 
ud for Durban, fra en lille by der hed Santa Lucia.  
Turen var arrangeret at Richis Africa (www.richisafrica.com), der er et lille 
nystartet bureau for fiske- og safariture i afrika. 
Vi rejste via Zurich og J’Burg til Durban, på østkysten (indiske ocean), 
hvor vi ankom sent søndag eftermiddag. Her skulle vi så, i lejede biler, 
køre ca. 270 km., til en lille hyggelig by – Santa Lucia, hvor vi skulle ind-
logeres på B&B - Lalapanzi.  
Vi var allerede klar til at fiske mandag morgen, hvor vi udenfor program-
met havde booket vores skipper Barend Vester til en gang mede- og 
bundfiskeri. Men på grund af ekstrem regn mente skipperen ikke det ville 
være en go’ ide. 
Så noget skuffede måtte vi nøjes med nogle hyggelige timer på 
skipperens ”Fisherman’s Restaurant & Pub”. 
Tirsdag morgen kl. 05:30, med en times tidsforskel virkede det meget tid-
ligt, blev vi hentet af skipperen fra den anden båd. Vi stillede os på ladet af 
bilen og blev så kørt ned til stranden, hvorfra vi skulle sejle ud for at fiske. 
Op i båden – redningsveste på – for derefter at sejle på ”på kryds” mellem 
de høje bølger. Efter at have krydset de fire – fem bølger ud over bræn-
dingen, kunne vi tage redningsvestene af, for at sejle de ca. 25 minutter 
ud til fiskepladserne. 
Jeg fik den første dag, en Skip Jack på ca. 10 kg. Som var en art, der ikke 
tidligere er registreret på vores klubs rekordliste (www.bgfisk.dk) – så det 
var ny klubrekord. 
Anden og tredje dag skete der ikke det store, men min makker, Niels 
Rasmussen, fik sin første skip Jack på 3 – 4 kg. (PR). 
Den 4. dag skulle vi på en ekstra tur, hvor vi så skulle prøve med mede-
fiskeriet. Vi fiskede med de traditionelle sydafrikanske ”møllehjul”, hvor der 
ikke er bremse eller andre ”hjælpemidler” – det er ren håndkraft, der skal 
bruges til at fighte fisken. Vi brugte blæksprutter som agn og der blev 
fisket med 3 – 5 kroge. Vi fik – 6 fiskere – 8 – 10 forskellige arter med den 
største på ca. 25 kg. 
5. dag skulle så være dagen, hvor vi skulle have det første ”næb” på samvittigheden. Og 
det skulle vise sig at blive mig, der var den heldige, som fik turens eneste Blue Marlin. 
Der er desværre ikke andre billeder end blåt vand og skumsprøjt. 

Barend estimerede vægten til 80 kg. Det var min første Blue Marlin, efter 
tidligere at have måttet nøjes med Sail Fish i Mexico og en Black Marlin 



på 210 kg. som jeg havde krog i sammen med min makker Niels, så den 
talte desværre ikke nogen steder…… 
Den 6. dag fik Niels Rasmussen en Blue Marlin på estimeret 200 kg., men 
efter ca. 50 minutter, ville den videre på sin egen færd. 
Da fiskeriet efter Sail Fish og Marlin havde ladet noget tilbage at ønske 
besluttede vi os for at tage efter hajer den sidste dag vi skulle fiske, hvilket 
den anden båd havde haft lidt succes med på allerede på 3. dagen (2 
White Tip Sharks op til 160 pund). 
Vi tog som sædvanlig af sted kl. 05:30 – Selvom det var i Afrika, så var 
der præcision over samtlige aftaler – nu skulle vi dog ikke op på ladet af 
en bil, men direkte på båden som var på slæb på bilen. 
Vi lagde ud med 3 store Skip Jacks på 8 – 9 kg., som var for store som 
agnfisk til hajerne – så vi måtte fiske videre efter nogle Skip’s i 2 – 4 kilos-
klassen. 
Da der en times tid tilbage af vores fiskeferie, får Niels Rasmussen en 
Black Tip Shark på estimeret 150 kg. – mens vi sidder og nyder en kølig 
Black Label for at fejre den store fisk, er der igen fast fisk på en af 
stængerne – så væk med øllen, og i med stangen i mavebæltet (ingen 
fightstol) og så i gang med at fighte endnu en stor fisk. 
Efter ca. 20 minutter er hajen klar til at blive landet – men først skal vores 
skipper lige have hånden i vandet for at tage nogle billeder af hajen under 
vandoverfladen, så beviserne for fangsten er i orden. 
Da hajen er træt og den ikke er større end som så, så kan vi sætte gaffen i 
munden på fisken så jeg kan tage hajen op – næsten – i båden, så der 
kunne tages billeder af min første haj – en Sand Shark, der ikke har 
tænder; og har mund som rokker eller stør. 
Skipper Barend estimerede den til 60 kg. og ca. 200 cm – så endnu en 
klubrekord var i hus, min anden på turen og min tredje personlige rekord. 
Så selv om der ikke blev landet mange fisk på turen, så fik jeg min andel 
med 2 stk. over 50 kg. af de fire der blev noteret – den ene af hajerne fra 
den anden båd var forfanget ikke rørt, inden linen knækkede. 
Med stor fiskehilsen 
Erling Langtved, Kastrupkrogen 24, 2770 Kastrup 
Undervandsfoto: Barend Verster, wavedancer@kznweb.com 
Foto: Niels Rasmussen,  Dagmarsgade 36, 2200 København N 
Foto: Barend Verster, wavedancer@kznweb.com 
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