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Formanden har ordet

Efteråret er over os, og årets fiskesæson er ved at lakke mod enden. 
Der er dog, når dette blad lander i din postkasse, stadig en måneds-
tid at løbe på. Der er stadig mulighed for et godt fiskeri efter gedder 
eller aborre i Slivsø, Vedsted Sø, Vedbøl Sø, eller Haderslev Dam.

Det har været et år med megen nedbør, og det har betydet gode 
opgangsforhold for vandrefiskene i vores vestvendte åsystemer. 
Dog er der stadig meget omkring opgangsforholdene i og omkring 
Ribe by som kunne ønskes bedre. Der er et arbejde i gang omkring 
forbedring af opgangsforholdene med Esbjerg Kommune, og vi kan 
håbe der bliver lyttet til de argumenter vi fremsætter.   

Danmarks Sportsfiskerforbund fremsendte den 14. juli en klage ved-
rørende Esbjerg Kommunes miljøgodkendelse af Gelsbro Dambrug 
samt tilladelse til forsat vandindvinding af overfladevand fra Gels Å. 
Danmarks Sportsfiskerforbund påklager Esbjerg Kommunes miljø-
godkendelse, samt tilladelse til indvinding af overfladevand fra Gels 
Å til Gelsbro Dambrug. DSF klager over at dambruget kan forsætte 
på foderkvoteregulering. Krav der er fastsat i tidligere godkendelser 
følger virksomheden, da de er bestemt af bæreevne og beskyttel-
sesgrad i naturbeskyttelsen af den omgivende natur og at tidligere 
VVM-screening og de faglige vurderinger, er videreført i meddelte 
godkendelse og tilladelse. Med de ændringer, der er meddelt i mil-
jøgodkendelse og tilladelse til vandindvinding af overfladevand på 
glat strøm fra Gels Å, mener DSF, at der burde være krav om en ny 
VVM-vurdering. DSF finder ændringerne i afgørelserne af 23. juni 
2017 så væsentlige, og med en meget større negativ påvirkning af 
habitatområde H 78, end tidligere tilladelse og miljøgodkendelse.

nye digitale kanaler 
Søndag den 15. oktober 2017, lancerede Danmarks Sportsfisker-
forbund et nyt Sportsfiskeren.dk, et nyt administrationssystem og et 
nyt Fiskekort.dk. De tre nye digitale kanaler vil betyde, at DSF kan 
kommunikere målrettet med deres medlemmer og dermed give en 
bedre service. 

Frem til i dag har du haft en profil (min side) i vores medlemssystem. 
Det har du også i vores nye system. Nu kan din profil dog blive mere 
nuanceret. Du kan blandt andet tilknytte interesser og artikler, du er 
særligt interesseret i. Det er afgørende at dine oplysninger er opda-
terede. Vi håber derfor, at du vil logge ind på din nye profil og hjælpe 
med dette. Du skal bruge det samme brugernavn og kodeord, som 
du bruger i dag. Dit brugernavn er dit medlemsnummer eller din mail- 
adresse. Har du glemt dit kodeord, kan du nemt bestille et nyt på 
login-siden. 

Knæk og Bræk
Preben Nielsen

nr. 48 · 11. årgang
november 2017

Udgives 4 gange årligt:
Medio februar, maj, august og 
november.

redaktion
Finn Uldahl 74 54 36 81
Mail: finn.uldahl@gmail.com

Peter Krüger 74 53 39 43
 21 20 16 12
Mail: amazon@bbsyd.dk

Foreningens bestyrelse
Preben Nielsen 74 61 80 70
 22 31 24 31

Peter Krüger  74 53 39 43
 21 20 16 12

Kaj Olesen  74 52 81 53
 29 70 81 53

Allan Kjærgaard  23 73 10 93

Erling Rostermund  40 45 41 69

Martin Skov  74 82 22 10

Jens M. Madsen  74 82 11 20
 23 38 81 56

Bent Olsen 74 54 18 15

Michael Røge

Lars Røge

Forside
Majflue

Billede
Erik Tveskov

Gengivelse tilladt med kildeangivelse
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Rådhuscentret 25
6500 Vojens 
Tlf.  74 54 11 07
 74 59 12 16 

Åbningstider: 
Mandag-fredag 10.00-17.30
Lørdag  10.00-13.00
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Medlemsbladet Lystfiskers fremtid har 
været et punkt på bestyrelsens dagsor-
den det sidste års tid. Den nuværende 
redaktør Finn Uldahl har meddelt, at 
han stopper, og at blad nr. 50 bliver det 
sidste blad, med Finn som redaktør. Be-
styrelsen har en opgave med at skaffe 
en ny redaktør. 

Bladet i dets nuværende form er en 
forholdsvis stor post i vores budget og 

svigtende annonceindtægter de sidste 
år betyder, at vi fremover kommer til at 
ændre det nuværende blad. 

Fremover vil det blive i en digital udgave 
som kommer til at ligge på vores hjem-
meside i en PDF-udgave. Der vil over 
mailsystemet sendes besked om at bla-
det er klar på hjemmesiden. Fra 2018 vil 
bladet derfor kun kunne læses digitalt 
på hjemmesiden.

Den planlagte udsætning af 30.000 stk. 
½ års laks til lørdag den 21. oktober i Ri-
be Å Systemet, måtte desværre aflyses 
på grund af sygdom iblandt fiskene. Det 
var planen at der skulle udsættes fisk i 
Nørre Å, i Gram Å fra Kolding-Tøndervej 
til Gram by (Gram renseanlæg) og fra 
Bevtoft renseanlæg (Gels Å) til Hjartbro 
Skovvej. Det forventes at fiskene kan 
sættes ud på et senere tidspunkt. Vand-
rådsarbejdet startede op igen efter som-
merferien med opgave 2.

Efter en del møder i august og septem-
ber må det konstateres, at det er svært 
at blive enige om et vandløb skal være 
med i vandplanen eller ikke. Også selve 
opgaven kan være svær at blive klog  
på. Det bliver spændende at se, hvad 
der sker, når ministeren skal til at tage 
stilling til de bemærkninger som vand-
rådet er kommet med – om vandrådets 
bemærkninger bliver taget til efterret-
ning.

Husk fiskestangen skal ud af skabet, fat 
endegrej og tag ud til et af vores mange 
fiskevande. Kun ude ved fiskevandet er 
der mulighed for at fange fisk. Husk at 
nyde naturen når du færdes langs fiske-
vandet, måske er heldet med dig, og du 
fanger dit livs fisk. 

I november starter klubaftenerne op 
igen, husk at møde op. Der fortælles 
mange gode historier om årets fiskeri 
og oplevelser langs vores fiskevande, 
og her kan knyttes bekendtskaber med 
andre som har lystfiskeri som fritidsinte-
resse. 

Du kan i vores aktivitetskalender på 
hjemmesiden og på midtersiden i LYST-
FISKER se, hvornår der er åbent i de 3 
klublokaler, og hvad der er på program-
met.

Formanden har ordet - fortsat

medlemsbladet LystFisker
Af Bestyrelsen
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Sønderjysk Sportsfiskerforening starter 
den nye sæson med premieredagen i 
Hoptrup Å søndag den 21. januar 2018.  
Der er gode chancer for at få en regn-
bueørred på krogen, men der kan også 
være blanke havørreder eller en stor 
gedde i Slivsø. Der kan fiskes med orm, 
blink eller spinner. 

Vi starter med morgenkaffe kl. 8.00 i 
Modelflyverklubbens klubhus, som for-
eningen har fået lov at låne igen i år. Her 
går snakken villigt indtil solen står op og 
fiskeriet kan starte. Kl. 14.00 er der kaffe 
og hjemmebagt kage til dem der har lyst.

Sønderjysk Sportsfiskerforening deltog 
i årets Jagt- og Naturmesse på Gram 
Slot i weekenden den 19.-20. august 
2017. Der var mange og besøge vores 
telt/stand i løbet af de to dage. 

222 deltog i vores gættekonkurren-
ce om, hvor mange cm fisk der var i et 
opstillet akvarie. Der kunne vindes tre 

medlemskaber til Sønderjysk Sports-
fiskerforening. Der var 285,5 cm fisk 
i akvariet. De tre vindere havde alle et 
gæt på 285 cm. 

Vejret var ikke med messen. Der var 
skiftende vejrlig med en del regn, som 
påvirker en udendørs aktivitet meget. 

sæsonpremiere i hoptrup Å og slivsø 
Af Preben Nielsen

Jagt- og naturmesse på Gram slot 
Af Preben Nielsen

Der afholdes generalforsamling i Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram.

I henhold til vedtægterne § 6.4. indkaldes til ordinær generalforsamling 
via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og pr. mail til dem, 

der har oplyst mailadresse til Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsregister. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal sendes til et bestyrelsesmedlem senest den 15. januar.

Bestyrelsen

Generalforsamling 
onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.30
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Sønderjysk Sportsfiskerforening afholdt 
søndag den 13. august 2017 fiskekon-
kurrence i Fuglesøen i Vojens for skole-
børn i Vojens, Haderslev og Gram. 

De første mødte frem over en time 
før start, for at sikre sig favoritpladsen. 
Vejret viste sig fra den gode side med 
solskin og en svag vind fra vest. 

Der mødte 20 deltagere samt deres 
forældre op så ca. 35-40 børn og foræl-
dre deltog i det spændende fiskeri.

Fiskene var desværre ikke helt så bid-
villige som man kunne ønske sig, men 
der blev fanget fisk og alle hyggede sig 
sammen ved søen. 

Der var præmier til største fisk som 
blev fanget af Kamilla Jochimsen, en 
brasen på 37,5 cm, og til fleste fisk, som 
blev fanget af Lucas og Asbjørn Hel-
gesen, der tilsammen havde fanget 25 
fisk. Alle fik en lille præmie med hjem i 
form af et selvvalgt endegrej.

Fuglsø fiskekonkurrence 2017 
Af Preben Nielsen
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Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

www.davidsen.as

9

Arnum EL-Service
Vestergade 30 - Arnum - 6510 Gram
Vi træffes døgnet rundt på tlf. 74 82 63 23

EL-Salg Gram
Kongevej 15 - 6510 Gram
Butik 74 82 63 25 - Elektriker 74 82 63 23

ÅBninGStidEr Arnum
Torsdag-fredag kl. 11.00-16.00

ÅBninGStidEr GrAm
Mandag-fredag kl. 09.30-17.30
Lørdag kl. 09.30-12.30

Efter aftale

• Kursus- og konference faciliteter
• 3-stjernede hotelværelser

Nørregade 2A | 6500 Vojens | Tlf. 74 54 13 31 | hotel@hotel-vojens.dk | www.hotel-vojens.dk

• Helaftensarrangementer fra kr. 498,-
• Á la carte restaurant

Mandag-fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-12.30
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Kampen med store stærke laks i for-
årsåen eller søens gammelgedde er 
ikke længere nogen drøm i forenings-
vande som Flads Å eller Slivsø. 

Mange medlemmer har oplevet fang-
ster, som ingen havde forudset for blot 
få år siden. 

Men i euforien over alle kæmpefiske-
ne og de adrenalinpumpende oplevel-
ser ude ved vandet, kan det være en 
god ide ikke at glemme 
det mere stille, 
mindre sensati-
onsprægede 
fiskeri efter 
arter, som 
ikke sikrer 
fangeren en 
forsideplads i 
fiskepres-
sen. 

Et aftens hyggefiskeri med dansende 
penneflåd, regnorm, majs og klapstol 
efter smukke  rudskaller og skaller sæt-
ter tingene i perspektiv i en fortravlet 
hverdag. 

To af mine mål næste år bliver at 
fange min første søkarusse i en nærlig-
gende mose samt prøv igen af overliste 

et par velsmagende 
ålekvabber ude i 
fjorden eller fra 
molen. 

nostalgi? måske, 
men sundt for sjæ-

len.

Livets små glæder
Af Lars Østergaard Jensen
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Søndagen stod på en lille fisketur ned til 
Gram Å for at fiske nogle gode pladser 
af. En af mine venner stod lidt længere 
nede af åen. Vi havde fanget nogle gode 
og fine havørreder nogle dage inden, så 
vi vidste, at de var der.

Så fiskede vi lidt. Jeg kastede under  
et træ – og der stod den. Jeg troede 
først, at det var laks, men det viste sig 
at være en rigtig stor havørred, så jeg 
råbte til Rune, at han skulle løbe herhen, 
for der var mange grene, der hang ud 
over åen. 

Vi fik næsten havørreden i nettet, men 
den rullede så meget, at krogen sad fast 
i nettet. Vi vidste godt, at vi ikke havde 
så meget tid tilbage, så Rune hoppede 
i åen. En fantastisk ven at have ellers 
havde jeg mistet havørreden.

havørred fra Gram Å
Af Kennet Slott Jørgensen 

Aller Å, Tyrstrup skovbæk. Foto: Lars Østergaard Jensen
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Det var så det! – 22 år med Lystfisker i 2 
foreninger. 

Fra 1996 til 2005 var jeg medredak-
tør i Vojens Sportsfiskerforening dvs. fra 
nr. 51 til nr. 79. Efter fusionen af Gram 
Sportsfiskerforening, Vojens Sportsfi-
skerforening og Haderslev og Omegns 
Sportsfiskerforening i 2005 til Sønder-
jysk Sportsfiskerforening, blev jeg så 
medredaktør/redaktør for samme blad 
Lystfisker, idet dette navn kunne vide-
reføres til den nye forenings medlems-
blad, fra nr. 1 til nr. 48 – dog sådan, at 
jeg står til rådighed for den nye redak-
tør, som skal implementere Lystfisker til 
vores websider på www.sydfisk.dk fra 
2018 med nr. 49 og nr. 50.

Jeg takker for tilliden – og tålmodig-
heden - gennem årene! Det har været 
en spændende og krævende tid med 
tilpasning og ændringer af bladet for at 
følge med tiden, og medlemmernes øn-
sker. I begyndelsen blev jeg taget ind 
i redaktionen af daværende formand 
H.C.S. Hansen for at læse korrektur. 
H.C.S stod for 80-90% af bladets ind-
hold. Senere fik jeg lov til at forfatte ar-
tikler fra vore vande og specielt hvilke 
fisk, der var ud over ørredfisk samt na-
turbeskrivelser.

Stille og fredeligt har det været en op-
gave, at ændre bladet derhen, at flere 
og flere medlemmer fik lejlighed til at 
komme med deres meninger og gode 
oplevelser og spændende fiskehistorier. 
TAK for alt det dejlige materiale og de 
dejlige fotos, jeg har modtaget gennem 
tiden.

Dernæst har det været en opgave, at 
ændre bladets opsætning og indhold, 
samt opdatere til farver – først på forsi-

den – senere med farvefotos, flotte fisk, 
sjove situationer m.m. – hovedsageligt 
leveret af de medlemmer, der skrev om 
deres oplevelser, men også sørge for 
at annoncørerne fik adgang til at levere 
annoncemateriale i farver.

Alt dette ved hjælp at de nye mulig-
heder som digitale fotos fra digitale foto-
apparater og efterhånden da de digitale 
mobiltelefoner fik pixels nok til at kunne 
bruges til at underbygge teksten. Det 
har faktisk været sjovt og spændende 
– og ikke mindst i samarbejde med bla-
dets tilknyttede grafiker, an-grafik.  

TAK til ALLE annoncører gennem 
årene, som jeg har besøgt i januar må-
ned hvert år for at tegne annoncer til 
Lystfisker. Uden disse annonceindtæg-
ter havde det ikke været muligt at levere 
bladet i den form, som vore medlemmer 
har modtaget. Rigtig mange TAK.

Og TAK til vores grafiker Anette, for 
det samarbejde og den inspiration, jeg 
har modtaget.

Nu lakker det mod enden med min 
medvirken. Jeg ønsker den nye redak-
tør og Sønderjysk Sportsfiskerforening 
held og lykke med implementeringen og 
fremtiden for Lystfisker i regie af www.
sydfisk.dk.

Finn Uldahl
fhv. redaktør

redaktøren takker af
Af Finn Uldahl

Kære Finn – Tak for de pæne ord. Jeg 
synes du har gjort et fantastisk stykke 
arbejde, og været god til at »følge 
med tiden«. Tak for din støtte og vo-
res samarbejde. Det blev til ca. 12 år. 
Knæk og bræk. Anette, grafiker
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Projektet er nu udført af Haderslev Kom-
mune. Nadja Dall fra Haderslev Kom-
mune har oplyst, at de planlagte gyde-
stryg nu er etablerede, og slutresultatet 
er blevet rigtig fint. Det er på nuværende 
tidspunkt lidt svært at se de nye stryg, 
fordi vandstanden i åen er meget høj og 
derfor næsten skjuler de nye stryg. Bil-
lederne viser det sted, hvor der tidligere 
var et reguleringsstyrt, og hvor den lille 
spang gik over åen. 

Nu er vandløbet blevet bredere og der 
er udlagt gydegrus og større skjulesten 
på strækningen. Det bliver spændende 
og se dommernes mening, når de an-
kommer til efteråret. 

Samarbejdsudvalget for Ribe Å Sy-
stemet samt Tønder- og Haderslev 
Kommuner har sammen gennemført 
reguleringsprojektet i Gels Å. Projekt-
strækningen ligger mellem Hjartbro og 
Åbøl, på en strækning, hvor vandløbet 

Vandløbsprojekt i Gels Å 
Af Preben Nielsen
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danner kommunegrænse mellem Tøn-
der Kommune og Haderslev Kommune. 
Slutregning fra entreprenøren kommer 
til at lyde på kr. 160.020. Ifølge aftalen 
bidrager Tønder- og Haderslev Kom-
mune tilsammen med kr. 100.000. Sam-
arbejdsudvalget for Ribe Å System (SU) 
afholder således efter aftale det reste-
rende beløb det på kr. 60.020 – dog for-
venter SU at få et tilskud fra fisketegns-
midlerne til de store sten. 
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noVemBer
Fredag den 3. til 
søndag den 5.

Barsøtur
Info: Lene, tlf. 29427877
Tilmelding: Go-Fishing, Haderslev

mandage 10.00 - 12.00
19.00 - 21.00

60+
klubaften
Æ Bindstouw, Danmarksgade 8, 6500 Vojens

tirsdage 19.00 - 21.00 klubaften
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram

Første og tredje 
torsdag i hver 
måned

10.00 - 12.00
19.00 - 21.00

60+
klubaften
Dyringkær, Ribelandevej 151, 6100 Haderslev

decemBer
mandage 10.00 - 12.00

19.00 - 21.00
60+
klubaften
Æ Bindstouw, Danmarksgade 8, 6500 Vojens

tirsdage 19.00 - 21.00 klubaften
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram

tirsdag den 12. 19.00 - 21.00 klubaften med julebanko 
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram
Medbring en lille gave værdi kr. 20

Første og tredje 
torsdag i hver 
måned

10.00 - 12.00
19.00 - 21.00

60+
klubaften
Dyringkær, Ribelandevej 151, 6100 Haderslev

Januar 2018
mandage 10.00 - 12.00

19.00 - 21.00
60+
klubaften
Æ Bindstouw, Danmarksgade 8, 6500 Vojens

tirsdage 19.00 - 21.00 klubaften
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram

Første og tredje 
torsdag i hver 
måned

10.00 - 12.00
19.00 - 21.00

60+
klubaften
Dyringkær, Ribelandevej 151, 6100 Haderslev

søndag den 21. 08.00 - 14.00 sæsonpremiere i hoptrup Å og slivsø
Kl. 14.00 er der kaffe og hjemmebagt kage 
til dem der har lyst.

FeBruar
mandage 10.00 - 12.00

19.00 - 21.00
60+
klubaften
Æ Bindstouw, Danmarksgade 8, 6500 Vojens

tirsdage 19.00 - 21.00 klubaften
Æ Fiskehus, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram

Første og tredje 
torsdag i hver 
måned

10.00 - 12.00
19.00 - 21.00

60+
klubaften
Dyringkær, Ribelandevej 151, 6100 Haderslev

aktiVitetskaLender 2017/2018 Se også på www.sydfisk.dk
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Som det fremgår af nedenstående så har Sønderjysk Sportsfiskerforening følgende 
kontingenttyper. Det betyder at alle nuværende medlemmer fortsætter på deres nu-
værende kontingenttype. 

Såfremt der er medlemmer som ønsker at ændre deres kontingenttype skal de sen-
de en mail til: preben.n@stofanet.dk eller ringe på 30 85 11 01 med oplysning om 
deres nuværende kontingenttype og hvilken type de vil ændres til.

kontingentsatser 2018
Af Kaj Olesen

Junior Kr. 290,00

Ungdom Kr. 600,00

Senior Kr. 830,00

Familie 1 Kr. 1.120,00

Familie 2 Kr. 930,00

Passiv A Kr. 120,00

Passiv B Kr. 520,00

Junioren € 47,00

Jugend € 87,00

Senioren € 120,00

Familie 1 € 160,00

Familie 2 € 130,00

Passiv B € 80,00

Priser på kontingent 2018
Danske medlemmer

Gældende fra 1. september 2017

Die Preise für Beitrag 2018
Deutschen Mitglieder
Geltend ab 1. September 2017

Læs venligst www.sydfisk.dk  

Køb af medlemskab  
Alle priser er inklusiv kontingent til 

Dansk Sportsfisker Forbund

Bitte www.sydfisk.dk leesen 

Kauf von Mitgliedschaft 
Alle Preise sind einslieslich Beitrag zu 

Dänische Sportsfischer Verband

Deadline til Lystfisker nr. 49
15. januar 2018
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tHermoruden

Lystfiskerann.  02/02/12  15:54  Side 1

 

SikkerhedSfilm · Solfilm
ButikSruder · termoruder

v/Erling Rostermund
Ribevej 55, Skrydstrup · 6500 Vojens

Tlf. 40 45 41 69 · erling@omegaglas.dk

Kære medlem

Mod forevisning af gyldigt 
medlemsbevis til 

Sønderjysk Sportsfiskerforening 
ydes der rabat ved køb af 
termoruder eller diverse.

Lystfiskerann.  02/02/12  15:54  Side 1

 

             Grill-EXperten 
 

Østergade 28
6500 Vojens
73 54 01 10

Stensbækvej 16 · Arnum · 6510 Gram · Tlf.: 7482 6490 · Fax: 7482 6598
Mail: oc@ottochrestensen.dk · www.ottochrestensen.dk

Entreprenørfirmaet
Otto Chrestensen A/S
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dyringkær Fiskesø 
På Ribe landevej, lige uden for bygræn-
sen i Haderslev, har vi som bekendt 
vores egen lille fiskesø. Søen er lukket 
som P&T i perioden 1. november til 1. 
marts for IKKE medlemmer.

oBs! 
Som medlem af Sønderjysk Sportsfi-
skerforening må du også fiske i søen i 
vinterperioden. Dog har vi indført den 
begrænsning, at du kun må fiske med 1 
stang, og du må højst hjemtage 2 fisk pr. 
dag.

Plan for næste sæson
Planen er endnu i støbeskeen, men i 
starten af maj måned forventer vi at af-
holde en forårskonkurrence, hvor I vil få 
muligheden for at vinde flotte præmier.
Herudover vil vi afholde »Lystfiskeriets 
Dag«, hvor alle fisker gratis. Vi har også 

planer om at afholde 1 eller 2 arrange-
menter med natfiskeri, hvor medlemmer 
kan fiske gratis. Datoerne for de enkelte 
arrangementer vil blive opslået ved sø-
en og naturligvis på hjemmesiden.

hyggeaftener ved dyringkær  
i vinterhalvåret
Første og tredje torsdag hver måned i 
perioden november til og med april. Vi 
mødes kl. 19.00 til ca. 21.30. Normalt 
starter vi med lidt gensidig orientering 
om nyt i foreningen, og herefter hygger 
vi os over en kop kaffe med fluebinding, 
fremstilling af spinnere, eller hvad vi nu 
har lyst til.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig 
på tlf. 29 70 81 53

Knæk og bræk.
Kaj Olesen

Program for vinteren
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Sidst i maj måned i år var jeg igen ude 
ved vores skønne Nørreå for at fiske lidt, 
glo på insekter og planter og bare nyde 
omgivelserne. 

Det er ikke mange år siden, at der var 
stor bekymring for fiskebestanden der-
ude, specielt hvad angår bækørrederne. 
Vel nok den største undersøgelse af en 
bækørredbestand i Danmark blev gen-
nemført og en masse mennesker har 
knoklet løs, for at bliver klogere på, hvor 
fiskene var blevet af og hvad der sker 
henover flere sæsoner med de større 
bækørreder. 

Resultaterne af undersøgelsen kom-
mer vel forhåbentlig snart? Landet over 
pibes der over, at der ikke kan fanges 
store bækørreder længere. 

På Facebook kan man hurtigt kon-
statere, at det simpelthen ikke er rigtigt. 
Hvis nu man fiskede med samme inten-
sitet, som når man har betalt spidsen  
af en jetjager for f.eks. at rejse til New 
Zealand, kan det være at billedet ville 
være anderledes. Det er i hvert fald me-
get let kategorisk at skrive, at der ikke er 
fisk længere i Danmark. 

Tjaeh, –  hvis det er med til at lette fi-
sketrykket herhjemme, så er det måske 
ikke så ringe endda… Den slags tanker 
er let at få, når man ser, hvor få stier, der 
er efter fiskere langs meget af vores fi-
skevand i højsæsonen for majfluerne.

Tilbage til forsommerdagen ved Nør-
reåen. Første fisk viste sig ret hurtigt og 
tog en »one feather yellow may« tørflue 
efter et par drev henover fisken. Det var 
en dejlig bækørred på 45 cm, stærk som 
en okse og med flotte farvetegninger. 

Næste fisk flyttede lidt rundt i det høl, 
den stod i og der skulle et flueskift til før 
den lod sig lure af en »halvtør majflue 
efterligning«. En dejlig stalling der også 
målte 45 cm. Dejligt at se så skøn en fisk 
igen ved vores vand. 

Tredje fisk jeg stødte på tog »maj- 
flue duns« med langsomme bevægel-
ser. Samme flue blev sendt ud, men 
denne gang var der helt anderledes 
pres på grejet, da jeg satte krogen. Jeg 
troede længe at det var en havørred, og 
gloede lige en ekstra gang, da den gled 
ind i nettet. En tromletyk bækørred på 
58 cm. Fotoet er måske ikke det bedste, 

en forårsdag ved nørreåen
Af Erik Tveskov
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men jeg vil til hver en tid prioritere det 
højere, at få fisken hurtigt ud igen. 

Alle tre fisk blev taget indenfor en 
halv time og efter den sidste pragtfisk 
pakkede jeg grejet sammen. Ja det er 
spændende at rejse ud og prøve noget 
andet fiskeri, men man snyder sig selv, 
hvis man tror, der ikke kan opleves godt 
tørfluefiskeri i Danmark nu til dags. 
Knæk og bræk derude.

PS. Måske er tiden moden til at gen-
nemføre et forbud mod at hjemtage 
bækørreder over 40 cm? Hvis de nu er 
sådan en mangelvare i resten af landet, 
så er der måske ekstra idé i at passe 

rigtig godt på dem vi har, –  her i vores 
smørhul?

NB. I 3 år – 2 gange årligt – 1 uge ad 
gangen – sled 30-35 af vore medlem-
mer sammen med DTU’s medarbejdere 
i Nørreåen med at trække både, bruge 
net til de elektrofiskede venner, måle og 
notere fakta – og selvfølgelig pleje det 
sociale.

OG da der ikke udsættes bækørreder, 
(30-40 fangstklare som i 80- og 90’er-
ne) er det ørreder af den gamle Ørsted 
stamme. Halleluja. 
(redaktøren og logistikfyren)
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... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter

Åbningstider i Bad og Energiudstillingen:
mandag - torsdag....13.00 til 16.00
fredag......................  8.00 til 12.00
Eller efter aftale. 

Aarøsundvej 60 · 6100 Haderslev · Tlf 74 52 27 14 · Fax 74 53 27 18

info@warnckesport.dk  ·  www.warnckesport.dk

WARNCKE SPORTSPRÆMIER
 v/Gunnar Toft

 

SPORTSPRÆMIER ·  BRANDVÆSEN GAVER ·  GAVEARTIKLER ·  GRAVERING

Vojens Boghandel
Rådhuscentret 23 · 6500 Vojens

Tlf. 27117955 · vojensbog@outlook.dk

Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
tlf. 74 57 52 04
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Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
tlf. 74 57 52 04 V/ Peter tramm · faBrikSVej 11 · 6500 VojenS · tlf. 74 54 10 29

Skrot din gamle bil
og få kontanter med hjem...
Vi gi’r op til 2.700,- Krogh’s Autoophug

Udsigtsvejen 19 · 6510 Gram
Telefon 74 82 27 99 · www.kroghs-autoophug.dk

•	Handel	med	nyere	
	 brugte	biler

•	Topprofessionelt	
	 autoværksted

•	Reparation	af	
	 alle	bilmærker

•	Skadecenter	med	
	 gratis	lånebil

www.auto-gaarden.dk

industrivej 68 · 6760 ribe
Tlf. 76 88 98 88 · Fax 76 88 98 87 · mail@ribejagtogfiskeri.dk
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Optakten til denne tur var, at jeg fik et 
fantastisk tilbud om at komme med til 
Cape Cod som guide. Jeg har været der 
3 gange før og de 5 mand, som invitere-
de havde aldrig været der. Det de tilbød 
var, at betale min flybillet, mod at jeg så 
viste dem alle de pladser, jeg på forhånd 
havde kendskab til. Sådan et tilbud kan 
man jo ikke sige nej til ...

Vi fløj fra Billund lørdag morgen kl. 6, 
og landede i Boston kl. 14. Det er forde-
len ved at rejse den vej, man får altid lidt 
ekstra tid forærende, men til gengæld 
går der også let 24 timer inden man 
kommer til at sove igen. 

Vi havde lejet 2 Toyota Rav 4 hjem-
mefra, men da vi kom til udlejningsbu-
reauet, havde de ikke nogle af den mo-
del alligevel. Vi fik så valget mellem 25 
forskellige andre biler til samme pris. 
Det gjorde at vi kørte rundt i 2 fede biler, 
uden at betale en øre ekstra. 

2 gange medbragt GPS blev monte-
ret, og så gik turen mod vores endelige 
mål, det hus vi havde lejet i Harwich på 
Cape Cod. Et kæmpehus med plads til 
10 personer, og en parklignende have. 
Det var måske lidt overkill, når man nu 

kun skulle bruge det til at sove. Vi havde 
hjemmefra lagt vægt på, at der var et 
fuldt udstyret køkken, men vi lavede kun 
mad der 1 gang i løbet af ugen. Når man 
er afsted fra kl. 4 om morgenen til kl. 8 
om aftenen, er der ikke meget energi til-
bage til at stå og kokkerere.

Jeg pressede dem lidt fra starten. De 
mente at vi skulle bruge tiden til at pakke 
ud, men vi var jo altså kommet der for at 
fiske... så vi kørte til Cockle Cove for lige 
at få de sidste timer til det blev mørkt. Vi 
fangede ikke noget, men vi så fisk, så 
det lovede godt for de følgende dage.

Så er det blevet søndag morgen, kl. er 
3.30 da vækkeuret ringer. Jeg laver kaf-
fe og dækker bord til en hurtig morgen-
mad. Vi skal være ved vandet kl. 4.45, 
det er 1½ time efter højvande. På Cape 
Cod er der stor tidevandsforskel; 3 m 
på indersiden og 4 m på ydersiden. På 
Chapin Beach er vi nødt til at vente til ca. 
2 timer efter vandskifte, for overhovedet 
at kunne vade ud på pladsen. 

Denne morgen møder vi 2 andre bi-
ler på vejen derned, det er Joe og hans 
kunder fra Atlantic Travel. De er også 6 

cape cod september 2017
Af Peter Krüger

Parkeringsplads kun for lystfiskere.
Det blå flag er ikke badevandskvalitet 
på Cape Cod.
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mand på holdet, og de er her med det 
samme mål som os, at fange striped 
bass. Men det er lidt foruroligende at de 
kører fra pladsen med det samme, og 
det viser sig at mine bange anelser hol-
der stik. Der står en strid vind direkte ind 
på pladsen og man kan høre store bøl-
ger brække ude ved den yderste kant. 

Det er vildt hårdt at vade 500 m i 
lår-dybt vand, bare for at finde ud af at 
bølgerne er for store. Så vi følger Joes 
eksempel og kører et andet sted hen 
for at finde bedre forhold. Det viser sig 
hurtigt at Joe og jeg tænker ret ens, for 
da vi ankommer til Harding Beach er de 
i gang med at rigge til. Vi kører så til den 
samme plads, hvor vi var aftenen før, 
Cockle Cove. 

Vi deler os, Thomas og jeg går til 
højre og de andre til venstre. Vi ser en 
del fisk, men vi kan ganske enkelt ikke 
få dem til at tage vore fluer. Da vi har fi-
sket et par timer, er det ved at være tid til 
rigtig morgenmad. I USA er der ikke ret 
mange mennesker, der spiser morgen-
mad hjemme, de gør det næsten alle 
på vej på arbejde. Det har gjort, at der 
findes tusindvis af restauranter som er 
specialiseret i det. 

De åbner typisk kl. 6 og lukker igen 
omkring middag. Man kan få de mest 
vanvittige ting, omelet med en grillet 
højrebsbøf skåret i tynde skiver, eller 
Eggs Bendict som er pocherede æg 
overhældt med Sauce Hollandaise, vul-
gært og fantastisk på samme tid.

Vi slår mave et par timer, nogle tager 
en lur, vi har jo været tidligt oppe. Den 
ene halvdel af holdet er i pensionsalde-
ren, eller allerede pensionerede, og de 
blev hurtigt døbt Team Gammel Nok. 

Det var ikke altid, de var tilfredse med 
ikke at få deres nattesøvn, men så måt-
te de jo ty til en morfar midt på dagen.

Senere på dagen, da det passer igen 

med tidevandet, kører vi ned til Craig-
ville Beach for at fiske på faldende vand. 
Vi har næsten lige parkeret bilerne, da 
vi ser de første fisk jage, kun ca. 50 m 
fra land. 

Det tager ikke lang tid at komme i tøjet 
og få rigget til. Igen deler vi os. Bent og 
jeg går til højre, de andre til venstre. Vi 
har kun gået 25 m, da vi ser fisk jage helt 
inde ved land, overfladen koger og der 
er ingen tvivl om at det er stripere, der 
har trykket byttefisk helt ind til stranden. 
Vi når ikke at få stængerne gjort skud-
klare inden det hele er overstået.

Nu har vi så fået linen trukket ned i li-
nekurven, for at være klar hvis det sker 
igen. Der går ikke mange minutter før vi 
igen ser vandet koge af småfisk, og stri-
pere, der kaster sig rundt i flokken for at 
få ædt så mange som muligt på kortest 
mulig tid. 

Nu lægger jeg mærke til noget, som 
jeg ikke har set før. De små fisk som stri-
perne æder, kommer simpelthen svøm-
mende helt inde i vandkanten, som om 
de prøver at snige sig forbi uden at nog-
en opdager dem. Når der kommer en 
flok, kan vi faktisk ikke trække fluerne 
gennem vandet uden at kroge en eller 
flere.

Det er små Menhaden, og der er mil-
lioner af dem i flokkene. Vandet bliver 
helt tykt, når sådan en flok kommer forbi. 
Det er ikke så sært, at rovfiskene er der 
– man har næsten indtryk af at de bare 
skal åbne munden og svømme hurtigt 
nok. Jeg tror også det var medvirkende 
årsag til, at vi ikke fanger andet end et 
par stykker, de var simpelthen for mæt-
te, og så havde de nok også svært ved 
at se fluerne inde i de kæmpe stimer.

Så blev det tirsdag morgen, vi havnede 
igen på Craigville, og igen på faldende 
vand. Vi ser mange fisk, men igen er der 
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disse kæmpeflokke af Menhaden, og 
igen har vi indtryk af at rovfiskene har alt 
for meget naturlig føde. 

Vi har flere gange følelsen af at fluen 
bliver præsenteret lige for snuden af en 
striper, uden at den reagerer overhove-
det. Det er bare ikke noget der normalt 
sker – de plejer at styrte sig over vore 
fluer, selv fra lang afstand. Der står og-
så en del af de lokale fiskere og de er 
lige så frustrerede som vi er. Den ene af 
dem har jeg mødt før, i 2012, da jeg var 
her sidste gang. 

Dengang fangede han sin striper nr. 
1000 det år!!! Og som om det ikke var 
nok, den var 104 cm og vejede 18 kg, 
det er en af de største jeg nogensinde 
har set fanget på flue. Men nu gik de  
og spejdede ud over havet, og virkede 
nærmest ligeglade med de mange stri-
pere. De var på jagt efter False Alba-
core. Det er en art af små tun, de bliver 
kun ca. 4 kg, men hold da kæft hvor er 
de stærke. 

Jeg har ca. 300 m line på mit fluehjul, 

og den jeg fangede, stoppede først da 
der var ca. 3 m tilbage. 2 gange under 
udløbet spændte jeg bremsen, men den 
var FULDSTÆNDIG ligeglad, den fort-
satte med samme hastighed. Hvis jeg 
skulle vælge en fisk at fiske målrettet ef-
ter, og kun en, er der ingen tvivl i mit sind 
om at det blev False Albacore...

Jeg har fanget mange, og større fisk, 
men ALDRIG en der bare hamrede af-
sted som denne her. Jeg skal lige næv-
ne at Erik var længder bedre end os, 
han fangede 5!!! af disse vanvittige fisk 
på en formiddag, han var ganske enkelt 
udmattet efter så mange fights på så 
kort tid.

Om eftermiddagen havde jeg egentlig 
tænkt, at vi skulle fiske lidt vest for hav-
nen i Barnstable, men vandet var gan-
ske enkelt for højt. Vi kunne ikke komme 
fri af stranden, og så er det umuligt at fi-
ske med flue. Desuden er vi 6 mand, det 
kræver et temmelig langt stykke strand 
for, at der er plads nok. Men vi er kørt til 
nordsiden af halvøen, så jeg må lægge 
hjernen i blød for at finde et alternativ.

Jeg kommer til at tænke på mundin-
gen af Sandwich River, der er godt nok 
ca. 35 km derhen, men det tage ikke 
længere tid end at køre tilbage til sydsi-
den. Da vi ankommer er vandet meget 
højt, der er så meget vand, at selv store 
både er sejlet et par kilometer op for at 
fiske. Men nu er vi her, og så skal der 
fiskes. 

Vi går på en ca. 1000 m lang træbro 
over vådområdet. Det er lokale folk der 
har betalt broen, det vil sige at kommu-
nen har betalt pælene som broen står 
på, men alle brædderne er betalt af pri-
vatpersoner. De har så fået deres navne 
graveret i det bræt, de har betalt. Broen 
er ikke ret bred, og de lokale har fortalt, 
at der er folk, der er faldet i vandet fordi 
de skulle læse navnene.Verdens stærkeste fisk pund for pund.
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Jeg mistede egentlig modet lidt, da 
jeg så hvor højt vandet stod. Der er en 
vild strøm i floden når vandet falder. Vi 
fordelte os lidt over strækket, og pludse-
lig råber Thomas, at han står midt i ja-
gende fisk. Vi løber alle hen til den lille 
vig, hvor han står, men heller ikke her er 
de nemme at bide skeer med. Der er in-
gen tvivl om, at det er stripere der jager, 
ind imellem flyver de helt ud af vandet. 
Lidt efter lidt opgiver vi det sted, og for-
deler os længere nede i mundingen. 

Lige pludselig koger vandet af flere 
hundrede striper, der har presset en 
kæmpe flok Menhaden sammen. Van-
det koger i bølger, over et område så 
stort som 3 fodboldbaner. Der er ja-
gende stripere overalt, foran os, bag os 
og mellem os. Men igen er det svært at 
få dem til at tage fluen, de kan ganske 
enkelt ikke se dem. Efter et lille stykke 
tid trækker de jagende fisk lidt ud, også 
presset lidt af at vandet falder. 

Nu kommer Thomas pludselig styr-
tende ned af floden, spændt for en pænt 
stor striper på ca. 5 kg. Den tordner bare 
afsted ude i strømmen, som nu er på sit 
højeste. Den løber så hurtigt, at man ik-
ke kan følge hastigheden ved at gå ved 
siden af. Vi får nu ca. 10 fisk lynhurtigt 
efter hinanden. Jeg får 3 og mister 3. 
Pludselig er festen forbi, vandet er ble-
vet så lavt at fiskene er blevet presset så 
langt ud så vi ikke kan nå dem. Så er det 
tid til aftensmad.

Torsdag eftermiddag beslutter vi os for 
at splitte op. Thomas, Erik og jeg bliver 
på den sydlige del af Cape’n mens de 
andre kører helt op på nordspidsen til 
Race Point. 

Vi fisker blindt hen over nogle mørke 
bælter af tang, nøjagtig som vi ville gøre 
herhjemme efter havørreder. Vi går tem-
melig langt fra hinanden, men jeg kan se 

at både Erik og Thomas får fisk. Jeg fan-
ger også en mindre striper, men efter et 
par timer beslutter vi os for at køre hjem 
og hvile. 

Vi venter spændt på at høre fra de 
andre om de har oplevet noget. Tho-
mas skriver flere beskeder, men vi får 
ikke noget svar. Først da det er ved at 
være mørkt svarer de endelig, de er på 
vej hjem, og de har fanget ca. 50 fisk. 
Så kan det ellers nok være at vi bliver 
vågne... vi aftaler at mødes på East 400, 
som er et af vore favorit-spisesteder. 

Da de langt om længe kommer, viser 
det sig, at det var makreller, de havde 
fanget. I et inferno af dykkende måger 
og terner, makreller der pressede Men-
haden helt op på land, og sæler der 
pressede makrellerne langt ind, stod de 
tre mand og fangede den ene efter den 
anden. Så det tager ikke lang tid at blive 
enige om at vi skal derop fredag mor-
gen. 

De lokale fiskere havde også fortalt 
at der, tidligt om morgenen, kom store 
Bluefish ind for at jage makrellerne.  De 
sidste 4 dage havde de fanget adskillige 
store, helt op til 110 cm og ca. 15 kg. Så 
det var ikke så svært at komme op og af-
sted. Da vi ankommer ved 6-tiden, fulde 
af forventninger, står der en hel stribe 
lokale.

Det viser sig dog, at lige netop den 
morgen kommer de store Bluefish ikke, 
typisk. Men vi får alligevel en på opleve-
ren, for lige pludselig farer Erik op som 
en trold af en æske, og peger ud i van-
det.

Der kommer en stor skygge glidende 
ude på sandbanken ca. 50 m ude. Det 
er en stor Hvidhaj. Vi havde godt hørt, at 
de var der for at jagte Sæler, men derfra 
og så til at se en af dem, der er langt. 

Jeg behøver vel heller ikke fortælle, at 
vi efterfølgende ikke vadede ret dybt... 
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Thomas og jeg bliver enige om, at vi 
ikke har lyst til at sidde på stranden og 
vente på Makreller, dem kan vi jo fange 
herhjemme. Vi kører derfor rundt på må 
og få, for at se om vi evt. kunne finde et 
sted, der så spændende ud – men vi 
brænder egentlig bare benzin af, for der 
er hård vind, og vi er nok også ved at 
være lidt mætte af indtryk. 

Vi tuller lidt rundt, indtil de andre kom-
mer tilbage. De har fanget ca. 100 ma-
kreller og mistet 3 sæler... de havde en 
makrel på fluen, og så kom der en sæl 
og stjal makrellen. Kim oplevede at få et 
makrelhoved ind, sælen havde bidt den 
over, lidt senere har han igen en sæl på, 
men den sprænger forfanget. Bent har 
også sæl på, men hos ham knækker 
krogen. 

Vi spiser et fantastisk sidste måltid, 
igen på East 400 og så kører vi hjem 
til huset og begynder så småt at pakke 
vore ting, akkompagneret af et par Bud-
weiser.

Lørdag kører vi ned til mægleren for 
at aflevere nøglerne og spise morgen-
mad. Vi havde besluttet at køre en lille 
omvej til Boston, de andre har aldrig set 
en Bass Pro Shop. Det er en kæde af 
KÆMPE forretninger spredt over USA. 
Den der ligger uden for Boston er så 
stor at Haderslev Domkirke kan være 
derinde 2 gange – 4 etager lystfisker-
slaraffenland.

Kl. 18 flyver vi hjem over Amsterdam, 
og lander i Billund kl. 9.30. Fantastisk at 
være på fisketur i en uge med gode ven-
ner.

Det er faktisk ikke dyrt at rejse til USA 
for at fiske, flybillet, hus og bil kostede 
ca. kr. 5.200 pr. mand, og så kom der ca. 
kr. 3.000 til benzin, mad og drikkevarer 
– det koster det også for en all inclusive 
ferie til et eller andet overrendt hul på en 
strand i Sydeuropa.

Stor forretning – båden er i fuld størrelse.



Lystfisker 
- se her!

Tlf.: +45 74 52 13 47
haderslev@danhostel.dk
www.danhostel-haderslev.dk

Danhostel Haderslev    
Haderslev Campingplads
Erlevvej 34   
DK-6100 Haderslev   

Lystfisker 
- se her!

Moderne vandrerhjem og 
campingplads – beliggende i 
naturskønne omgivelser, tæt 
på attraktive fiskepladser, og 
kun 10 minutters gang fra
Haderslev Centrum. 
Mulighed for slagtning og 
indfrysning af fisk samt salg af
fiskekort m.v.  
Vi giver gerne tilbud, incl. 
forplejning til grupper.
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Dyringkær 
Put & Take

Ribe Landevej 152 • 6100 Haderslev

Søen er åben fra 1. marts til 31. oktober

Medlemmer af 

Sønderjysk 

Sportsfiskerforening

50% på prisen!

Forsendelsesadresse: Sønderjysk Sportsfiskerforening · Nørbyvej 8 · DK-6200 Aabenraa


